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Resumo 

No presente trabalho dissertativo pretende-se analisar a importância dos materiais 

didáticos (MD) no ensino e aprendizagem da Matemática. Como a disciplina de Matemática 

apresenta vários índices de insucesso escolar, pretendemos apurar se a aplicabilidade de 

materiais didáticos manipulativos, despertam maior interesse e motivação por parte do aluno 

no conteúdo a abordar. Neste sentido, para esta investigação, analisamos distintos estudos 

realizados por diversos autores, acerca desta temática, e os materiais recomendados nos 

Programas de Matemática.  

Assim sendo, o presente relatório tem com principal objetivo analisar a importância 

da utilização dos materiais didáticos no ensino da Matemática e descrever a prática de ensino 

supervisionada no 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico (CEB), Estágio I e II, respetivamente e, 

particularmente apresentar os materiais didáticos manipuláveis (MDM) por nós criados e 

utilizados ao longo destes estágios. Com esta aplicação pretende-se analisar e refletir sobre a 

contribuição que estes terão no ensino e aprendizagem da Matemática nestes níveis de ensino. 

Em termos gerais, verificamos que os professores consideram uma mais-valia para o 

ensino da Matemática recorrer a MD essencialmente manipuláveis deforma a combater 

lacunas nesta disciplina. Deste modo, o aluno com esta manipulação cria interligação entre o 

concreto e o abstrato, assimilando todos os conteúdos matemáticos trabalhados de forma mais 

ativa e participativa. Ao se sentirem interligados nas atividades pretendidas vão contribuir 

naturalmente no processo de ensino e aprendizagem da Matemática de forma eficaz. 

 

 

 

Palavras-Chave: Materiais didáticos, Materiais didáticos manipuláveis, prática de ensino 

supervisionada. 

  



  



Abstract 

The aim of this dissertative work is to analyse the importance of instructional 

materials in teaching and learning Mathematics. As this subject presents a lot of school 

failure rates, we intend to ascertain if the application of manipulative instructional materials 

raises the student’s interest and motivation in the matter in question. With this in mind, for 

the purpose of this research, we analysed several studies carried out by many authors about 

this topic as well as the materials recommended in the Mathematics Syllabi.  

Thus, the main goal of this report is to analyse the importance of using instructional 

materials in the teaching of Mathematics and to describe the Supervised Teaching Practice in 

the 1st and 2nd Cycles of Basic Education, Teacher Training I and Teacher Training II 

respectively, and particularly to present the manipulative instructional materials created by us 

and used during these trainings. This implementation was conducted with the purpose of 

assessing and reflecting about the possible contribution of these materials in the teaching and 

learning of Mathematics in these levels of education.  

Generally, we found that teachers consider instructional materials, namely the 

manipulative ones, an asset in the teaching of Mathematics, in order to overcome the gaps in 

this subject. While manipulating the instructional material, the student establishes a link 

between the concrete and the abstract, assimilating all the mathematics contents taught, in a 

more active and participatory way. By feeling more involved in the suggested activities, the 

students will naturally contribute to the Mathematics teaching and learning process in an 

effective way.  

 

 

 

Keywords: Instructional materials, Manipulative instructional materials, Supervised Teaching 

Practice. 
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Introdução  

 

Na especialidade do grau de mestre em Ensino do 1º e 2º Ciclos do Ensino 

Básico, citado no Decreto-Lei nº.43/2007, de 22 de Fevereiro, artigo 17.º, p.1325 pode 

ler-se: 

 

“o grau de mestre é conferido aos que obtenham o número de créditos 

fixado para o ciclo de estudos de mestrado, através: a) Da aprovação em 

todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do curso de 

mestrado; e b) Da aprovação no acto público de defesa do relatório da 

unidade curricular relativa à prática de ensino supervisionada”. 

 

Assim, esta dissertação de mestrado pretende, por um lado, evidenciar o trabalho 

desenvolvido nas unidades curriculares de Estagio I e II, relativa à prática de ensino 

supervisionada constituindo-se assim como uma síntese do que foi realizado ao longo 

dos dois estágios. Por outro lado, pretende justificar a seleção e pertinência do tema que 

nos propusemos desenvolver: “A importância dos materiais didáticos no ensino da 

Matemática no 1º e 2º ciclos do Ensino Básico” e a partir deste tema, escolhido em 

consonância com a prática pedagógica, apresentar e refletir sobre novas propostas de 

trabalhar a Matemática no 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico. 

 Este relatório encontra-se dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo 

debruçar-nos-emos sobre a literatura específica acerca do tema a desenvolver. Assim 

sendo, falaremos sobre os materiais didáticos para o ensino em geral e, focaremos a 

nossa atenção nos materiais didáticos específicos para o ensino da Matemática no 1º e 

2º Ciclos do Ensino Básico.  

 Na aprendizagem da Matemática, os materiais didáticos devem proporcionar 

uma melhor compreensão do conhecimento científico de maneira que a relação teoria-

prática seja transformada num complemento e concretização da aprendizagem. A 

manipulação de materiais adequados ao tópico matemático a desenvolver, despertam em 

geral um grande interesse nos alunos, o que nos leva a compreender a citação de 

Serrazina “Investigadores têm constatado que os estudantes que utilizam materiais 

manipulativos na construção de conceitos têm melhores resultados que os que não 

fizeram” (Serrazina, 1990, p.1). 



2 
 

A manipulação dos materiais didáticos tem como objetivo estimular o 

entusiasmo e interesse pela Matemática de modo a que os jovens se sintam confiantes e 

competentes para se envolverem nas atividades, transpondo ideias algébricas num 

processo de construção de conceitos matemáticos.  

Para se possibilitar o aprofundamento de conhecimento, quer por interesse 

pessoal dos alunos, quer por motivação de percurso profissional, recorre-se à 

manipulação de materiais didáticos. O seu uso permite aos alunos uma compreensão 

concetual dos conteúdos abordados, ao mesmo tempo que lhes permite desenvolver o 

seu raciocínio e comunicação matemático e consequentemente a sua autonomia, uma 

vez que têm de explicar o que pensam.      

O uso de materiais didáticos no ensino já há algum tempo que tem vindo a 

merecer destaque nas recomendações curriculares mas alguns professores, muitas vezes 

não têm isso em consideração na sua prática letiva, o que acarreta uma falta de 

motivação nos alunos pela aprendizagem da Matemática. Porém,  segundo Barderas, a 

escolha dos materiais didáticos a usar em sala de aula deve merecer uma especial 

atenção por parte do professor pois 

 

“(…) hoje em dia é enorme o esforço que se dedica a “inventar” e a 

“descobrir” recursos que permitam a certo tipo de alunos intuir e 

apreender o conhecimento fora do contexto formal. Embora existam 

recursos de elevada qualidade, existem outros que será de toda a 

conveniência, para os alunos, serem completamente ignorados. Pensamos 

que o grande desafio deve ser construir recursos que ajudem a 

compreender e a desenvolver os conceitos matemáticos e não serem os 

próprios recursos fontes de dificuldades e o início do insucesso, em 

matemática, dos alunos” (2000, p.101). 

 

Pensamos pois que a utilização de materiais didáticos na aula de Matemática e a 

sua manipulação por parte dos alunos poderá contribuir para uma compreensão mais 

eficiente e significativa da Matemática e ao mesmo tempo, combater o preconceito 

instaurado que “a Matemática é um bicho de 7 cabeças”.   

 No segundo capítulo, focaremos ainda a nossa atenção ao enquadramento 

curricular do tema, tomando como referência o Programa de Matemática do Ensino 
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Básico (Ponte, Serrazina, Guimarães, Breda, Guimarães, Sousa, 2007) e o Programa e 

Metas curriculares de Matemática-Ensino Básico (Bivar, Grosso, Oliveira, Timóteo, 

2013). Em consonância com o programa em vigor, referenciaremos os materiais 

manipuláveis que promovem o ensino e a aprendizagem da Matemática no 1º e 2º ciclos 

do Ensino Básico, nos referentes programas. 

O terceiro e quarto capítulo, serão dedicados à prática de ensino supervisionada 

no contexto de 1º e 2º ciclos do Ensino Básico. Estes capítulos incidirão sobre a 

caraterização do contexto de estágio no 1º CEB, incluindo os principais aspetos a 

considerar acerca do meio envolvente, do espaço institucional, da sala de aulas e do 

grupo de alunos deste ciclo. Será também referida a atividade educativa que se 

desenvolveu durante a prática pedagógica, incluindo exemplos de momentos de 

planificação das atividades e de avaliação das aprendizagens. Para além disso, serão 

também apresentadas as propostas que foram desenvolvidas na prática pedagógica no 

âmbito do tema em questão. Relativamente à prática de ensino supervisionada no 

contexto de 2.º CEB, pronunciar-nos-emos sobre as caraterizações do meio envolvente, 

da instituição, da sala de aula e do grupo de alunos deste ciclo sempre referente à 

disciplina de Matemática. Apresentaremos ainda, informação mais relevante sobre a 

planificação e a avaliação levada a cabo neste estágio. Para além disso, serão também 

apresentadas as propostas que foram desenvolvidas na prática pedagógica no âmbito do 

tema em questão.  

Nestes capítulos apresentaremos algumas propostas de aplicação de materiais 

didáticos manipulativos, por nós concebidos, direcionadas para o ensino de conteúdos 

de Matemática do 1º e 2º CEB que lecionamos. 

 Após a realização do desenvolvimento do relatório, será elaborada uma 

conclusão, onde se fará um balanço final de todo o processo até àquele momento. 
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Capitulo I – Os materiais didáticos no ensino básico da matemática no 1º e 

2º Ciclos do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para que o cérebro humano 

soubesse o que era uma pedra, foi 

necessário que os seus dedos a tocassem, 

sentissem a sua aspereza, o peso e a 

densidade, foi necessário que se ferissem 

com ela. Só muito tempo depois, o cérebro 

compreendeu que daquele pedaço de 

rocha se poderia fazer uma coisa a que se 

chamaria punhal” (Saramago, 2000, 

p.92). 
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Nota Introdutória 

 

No presente capítulo, dedicado ao enquadramento teórico do tema subjacente, 

debruçar-nos-emos sobre a literatura específica acerca deste, apresentando várias definições 

de Materiais didáticos (MD) e Materiais didáticos manipuláveis (MDM). Consoante a 

terminologia de MD e MDM definidas por vários autores, apresentaremos possíveis exemplos 

de categorização de materiais didáticos distintos. Ainda que de uma forma abreviada,  

 

os recursos didáticos envolvem uma diversidade de elementos utilizados como 

suporte experimental na organização do processo de ensino e de aprendizagem. 

Sua finalidade é servir de interface mediadora para facilitar na relação entre 

professor, aluno e o conhecimento em um momento preciso da elaboração do 

saber (Pais, 1999, p.2). 

 

A utilização dos recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática leva à representação de ideias matemáticas que, geralmente, se tornam abstratas 

nas mentes do ser humano. Neste sentido, partindo da citação supracitada, através da 

manipulação desses recursos o aluno apreende os conteúdos abordados com compreensão, 

ampliando o seu próprio conhecimento. 

No que respeita à terminologia abordada, evidenciaremos a posição dos professores 

quanto à aplicabilidade de MDM na sala de aula, principalmente na disciplina de Matemática.  
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1.1 Conceito de material didático 

 

 Desde os tempos mais remotos, nas civilizações mais antigas, sentiu-se, no quotidiano, 

a necessidade de medir e de contar de forma a facilitar a comunicação entre os homens. Para 

isso o homem utilizava vários recursos de modo a facilitar essa contagem ou medição que 

necessitava realizar. Assim sendo, segundo Berman (1982), citado por Freitas, (2004), o 

homem primitivo para registar a informação que considerava importante, recorreu a vários 

utensílios como por exemplo, paus, seixos, varas e dedos do próprio corpo. Estes utensílios 

foram os primeiros materiais manipuláveis assim considerados naquela época. De facto, desde 

a sua existência que o homem primitivo utiliza vários utensílios como são exemplo pedras, 

cordas com nós, marcas num bastão para contar animais, representando as contagens que 

pretendiam evidenciar. Neste sentido, podemos verificar que o homem desde cedo iniciou a 

sua análise a aspetos referentes à Matemática, através da contagem e da manipulação de 

objetos, pela qual foi concebendo conceitos, regras, padrões e relações que mais tarde se 

pautaram como teorias reais da Matemática.  

 O homem primitivo desenvolveu materiais em torno desta ciência – Matemática, que 

vieram facilitar, na educação, o estudo de determinados conceitos e a aquisição/construção do 

conhecimento matemático. Por isso, os materiais didáticos têm múltiplas funções no ensino e 

na aprendizagem da Matemática, mas a sua capital função é a representação de ideias 

matemáticas. Sabendo que algumas das referidas ideias constituem abstrações, torna-se 

fundamental concretizar essas ideias, tornando-as presentes. E é aqui que os materiais 

didáticos assumem um importante papel. 

O conceito de material didático e de material manipulável surgem na maioria das 

vezes sobrepostos, no entanto, não têm precisamente o mesmo significado, vejamos a 

distinção. Etimologicamente, a palavra material deriva do latim materiãle-
1
 que significa 

formato de matéria, instrumento, recurso. A palavra didático, etimologicamente deriva do 

grego didaktikós
2
 e tem como significados: servir para instruir, que facilita a aprendizagem, o 

típico de quem ensina. Na perspetiva etimológica a palavra manipulável, que deriva do latim 

medieval manipulãre-
3
, significa preparar com as mãos, manobrar, colocar em 

                                                             
1 material In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. [Consult. 2014-05-14]. 
Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/material>. 
2 didático In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. [Consult. 2014-05-14]. 

Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/did%C3%A1tico>. 
3 manipular In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. [Consult. 2014-05-14]. 
Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/manipular>. 
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funcionamento, utilizar. Partindo da análise etimológica de cada palavra, debruçar-nos-emos 

nas definições atribuídas por vários autores. 

Material didático, defino por Bezerra (1962), são todos os recursos usados pelo 

professor em contexto de sala de aula, para a realização da aprendizagem, assim como o 

quadro negro, o giz, livros, materiais audiovisuais, entre outros. Hole (1977) distingue 

materiais didáticos de materiais estruturados. Assim sendo, para o autor materiais didáticos 

são todos os recursos associados aos meios de aprendizagem/ensino e, os materiais 

estruturados são todos os recursos manipuláveis que normalmente têm um fim educativo, 

como por exemplo, os blocos lógicos, o geoplano e o tangram. O mesmo autor salienta ainda 

a existência de materiais não estruturados como sendo aqueles que servem para corporizar 

estruturas matemáticas, normalmente recolhidos pelos alunos (Bezerra (1962) in Hole (1977) 

citado por Caldeira, 2009). Abordando os materiais não estruturados Ribeiro (1995) evidencia 

que, embora potenciais para a aquisição de aprendizagens, não foram concebidos 

exclusivamente para o ensino, podendo ser utilizados em contextos extrínsecos ao ensino. 

Neste caso temos o exemplo das calculadoras, os computadores, os vídeos, entre outros. 

Na visão de Lorenzato (2006), na sua abordagem aos materiais didáticos como todo o 

recurso que auxilia o ensino-aprendizagem, o autor apela a duas interpretações. Numa delas 

refere-se ao material manipulável ou palpável e, noutra perspetivando a possível integração de 

imagens gráficas neste conceito. Relativamente ao material manipulável que retrata, importa 

realçar a distinção que este autor estabelece. Nesse sentido, organiza a definição de material 

manipulável diferenciando material manipulável estático de material manipulável dinâmico. 

O material manipulável estático não permite transformação ou alteração da sua própria 

estrutura física a partir da manipulação. Neste caso, o interveniente manipula o objeto apenas 

através da observação. Tenta, por meio da visualização, abstrair algumas propriedades sendo 

provável obter apenas conhecimento superficial desse objeto. Por sua vez, o material 

manipulável dinâmico permite transformação da sua estrutura física através da manipulação. 

Ao sofrer transformações por operações concretizadas pelo interveniente, o material 

manipulável dinâmico permite, segundo o autor, uma melhor perceção das suas propriedades 

através de sucessivas redescobertas. Ainda respeitante à definição de material manipulável, 

Serrazina (1991) considera que estes materiais são instrumentos ou objetos que permitem ao 

aluno entender os conceitos ou temas a abordar, facilitando a consolidação dos mesmos.  

O material didático é definido, por Mansutti (1993) como um recurso utilizado nas 

suas práticas com a intenção de transmitir conhecimento aos alunos. Este significado advém 
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da definição de material que segundo o autor consiste num “conjunto de objetos que 

constituem ou formam uma obra, numa construção” (p.17). De forma análoga, material 

didático é definido por Bandeira (1994) como a diversidade de produtos pedagógicos 

elaborados e utilizados em contexto didático, categorizando-os em impressos, em 

audiovisuais e as novas tecnologias. De forma a clarificar cada categorização analisemos a 

figura 1. 

Figura 1 – Categorização de Materiais Didáticos segundo Bandeira (1994, p.14) 

 

Complementarmente, segundo Ribeiro (1995) material didático é considerado todo o 

recurso utilizado em contexto de sala de aula com o objetivo de facilitar os métodos de 

ensino-aprendizagem. Sendo assim, são considerados como materiais didáticos, as fichas de 

trabalho, os livros escolares, os sólidos geométricos, entre outros exemplos. No entanto, 

define ainda o conceito de materiais manipuláveis como sendo todos os recursos apresentados 

“como objectos concretos que incorporam conceitos matemáticos, apelam a diferentes 

sentidos e podem ser tocados, movidos, rearranjados e manipulados pelas crianças” (p.6). 

 Os materiais manipuláveis, inseridos nos materiais didáticos, são considerados por 

Reys (1971), citado por Matos e Serrazina (1996), como todos os recursos que têm como 

objetivo central a manipulação/movimentação para representar ideias. Estes recursos têm 

como finalidade a sua manipulação em contexto sala de aula auxiliando o aluno na 

compreensão dos conceitos a abordar. 

Materiais didáticos 

Impressos 

caderno de 
atividades, guia do 

aluno, guia do 
professor, livro-texto, 
livro didáctico, livro 

paradidático, 
pranchas ilustrativas, 

mapas, etc. 

Audiovisuais 
imagens, videos, 

radio, televisão, etc. 

Novas Tecnologias 
internet, 

computadores, tablet, 
etc. 
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 Todos os recursos que servem de apoio aos professores, segundo Zabala (1998) para 

responder às necessidades de uma planificação são nomeados como materiais curriculares, ou 

seja, “meios que ajudam a responder aos problemas concretos que as diferentes fases do 

processo de planeamento, execução e avaliação lhes apresentam” (p.168). Sendo esta uma 

definição ampla de material curricular, Zabala categoriza os mesmos segundo a sua 

funcionalidade. Neste sentido, apresentaremos um esquema que demonstra esses mesmos 

parâmetros (Figura 2). 

Figura 2 - Categorização de material curricular segundo Zabala (1998, p. 168) 
  

 A investigadora Royo (1996), citada por Caldeira, (2009), sintetiza algumas ideias-

chave sobre o conceito de material educativo, material didático, jogo e material estruturado 

didaticamente. Nesta análise considera material educativo como todo o recurso que através da 

manipulação está presente desde a formação da sua capacidade percetiva, à representativa até 

à fase conceptual da criança. Material didático é caraterizado pela autora como um recurso 

que auxilia o ensino pela sua natureza convencional, com o objetivo de aproximar a realidade 

à criança. Por sua vez, os materiais estruturados didaticamente constituem os recursos cuja 

funcionalidade é polivalente uma vez que se desenvolvem através do jogo, de elementos de 

construção e de expressão. Estes materiais permitem o desenvolvimento lógico através da 

comparação, da classificação e da ordenação. 

 Na sua definição de material manipulável, Vale (1999) considera que todos os 

recursos manipulativos permitem aos alunos um envolvimento total na aprendizagem, 

Material 
Curricular 

Âmbito da 
Intervenção 

Relacionados com o sistema educativo. 
Exemplo: Projeto educativo 

Âmbito da 
Intencionalidade 

Relacionados com a orientação do 
professor na tomada de decisões. 

Exemplos: livros ou artigos e materiais ou 
programas audiovisuais. 

Âmbito dos 
conteúdos 

Relacionado com os conteúdos 
procedimentais. Exemplos: blocos, fichas, 

programas de computador e livros 
didáticos. 

Âmbito do tipo de 
suporte 

Relacionados com o tipo de suporte que 
reúne os materiais. Exemplos: quadro, 
livros, revistas, slides, transparências, 

informática e multimédia 
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caraterizando-se pelo “envolvimento activo dos alunos por exemplo o ábaco, geoplano, folhas 

de papel” (p.112).  

 Na tentativa de apresentação das diferentes definições de material didático, percebe-

se a contínua interseção do conceito de material manipulável. Reys (1982) considera que 

materiais didáticos são os “objetos ou coisas” que permitem aos alunos 

manipular/movimentar, podendo ser utilizados no seu quotidiano, para expressar ideias. 

Assim, é de realçar a afirmação de Reys quando refere que “nem todos os materiais 

didácticos são manipuláveis” (Reys (1982), citado por Vale, 1999, p.112). 

 Segundo Graells (2000) material didático é definido como um recurso educativo 

mas, o contrário já não se verifica. Assim sendo, os materiais didáticos são construídos com a 

intenção de ensinar, informar, observar e experimentar, isto é, atividades que se reflitam no 

ensino-aprendizagem. Para clarificar a diversidade de materiais didáticos, o autor divide-os 

em três partes distintas: materiais convencionais, materiais audiovisuais e novas tecnologias. 

As novas tecnologias, sendo uma ferramenta essencial nos dias que decorrem, têm assumido 

uma importância significativa em todas as disciplinas, uma vez que, segundo Nascimento e 

Filho (2002) permitem informação rápida e eficaz nos temas a abordar.  

 No sentido de clarificar esta diversidade de MD, apresentamos a tabela 1, adaptada 

de Graells (2000), onde o autor estabelece um critério para distinguir esses materiais. 

 

Materiais Didáticos 

 

Materiais Convencionais 

Impressos → livros, fotocópias, documentos, 

etc. 

Placas educativas →  lousa, flanela, flipchart, 

etc. 

Materiais manipuláveis → cartolinas, 

recortes, etc. 

Jogos → arquiteturas, jogos, etc.  

Materiais de laboratório 

Materiais Audiovisuais 

Imagens projetadas → dispositivos, 

fotografias, etc. 

Materiais sonoros → Cassetes, discos, cds, 

etc. 

Materiais audiovisuais → transparências, 

vídeos, programas de televisão, etc. 

Novas Tecnologias 

Programas informáticos 

Serviços telemáticos → páginas web, correio 

eletrónico, chats, foros, etc. 

TV e vídeos interativos. 

Tabela 1 - Diversidade de matérias didáticos adaptado de Graells (2000) 
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Moyer (2001) esclarece que materiais manipuláveis são “objetos desenhados para 

representar explícita e concretamente ideias matemáticas que são abstratas” (p.176). No ano 

seguinte, Chartier (2002) define que material didático “vincula-se ao tipo de suporte que 

possibilita materializar o conteúdo” (Chartier (2002), citado por Bandeira, 1994, p.15). Um 

recurso didático, na perspetiva de Chamorro (2003), citado por Alves e Morais (2006), é um 

instrumento manipulável que auxilia a construção do conhecimento, bem como a aquisição de 

aprendizagens, na sala de aula, que permite aos alunos apreenderem com compreensão os  

conteúdos abordados. Na visão de Alves e Morais (2006) um recurso didático é uma 

ferramenta que permite auxiliar a construção do conhecimento, facilitando a compreensão do 

que se está a desenvolver. Outros autores como Passos (2004) defendem que materiais 

manipuláveis são todos os recursos que determinam o envolvimento físico da criança, 

proporcionando aprendizagens ativas através da manipulação.  

A atribuição de material didático a qualquer instrumento de ensino-aprendizagem é 

realizada por Filho (2008) sendo que, estes materiais podem desempenhar variadas funções, 

segundo os objetivos que pretendemos. Neste caso, o autor indica que exemplos de MD 

podem ser “um giz, uma calculadora, um filme, um livro, um quebra-cabeças, um jogo, uma 

embalagem, uma transparência, entre outros” (p.16). Ainda no que concerne aos MD, 

invoca-nos para duas categorias, os que possibilitam manuseamento e maior interação por 

parte dos alunos, como por exemplo o ábaco, o cuisenaire, jogos de tabuleiros, entre outros e, 

os que “não permitem modificações em suas formas” (p.16), como por exemplo, os sólidos 

geométricos.  

Apesar dos diferentes conceitos atribuídos aos materiais, é notória a importância do 

seu uso, uma vez que segundo o Ministério da Educação, em Matemática ou em qualquer 

outra área curricular “as crianças estão normalmente dependentes do ambiente e dos 

materiais à sua disposição. Neles a criança deverá encontrar necessidade de exploração, 

experimentação e manipulação” (Ministério da Educação, 1990, p.130).  

As várias definições de MD dos autores anteriormente citados convergem num ponto 

importante, pois apesar das diferenças, todos evidenciam que os materiais quando bem 

aplicados em contexto de sala de aula, nos proporcionam aprendizagens significativas 

desenvolvendo aptidões que nos vão auxiliar na Matemática. Cabe ainda destacar a referência 

ao material manipulável como estando associado ao lúdico, dinâmico, interativo e, desta 

forma a sua aplicação em contexto de sala de aula, tem a finalidade de auxiliar a construção e 

estruturação de determinados conceitos matemáticos, relacionando a parte com o todo.  
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Após uma análise detalhada de todas as definições de MD apresentadas por vários 

autores de referência na área, ao longo deste trabalho vamos considerar que MD na 

Matemática é todo o instrumento que auxilia no processo de ensino e aprendizagem e que, 

através da sua manipulação permite uma atitude positiva perante o ensino da Matemática. 

Deste modo, MD são todos os recursos existentes ou elaborados pelo docente ou aluno, com a 

finalidade de materializar conceitos matemáticos facilitando assim o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

1.2 Importância do uso dos materiais didáticos na Matemática no 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico 

 

Materiais manipuláveis de diversos tipos são, ao longo de toda a escolaridade, 

um recurso privilegiado como ponto de partida ou suporte de muitas tarefas 

escolares, em particular das que visam promover actividades de investigação e a 

comunicação matemática entre os alunos. Naturalmente, o essencial é a natureza 

da actividade intelectual dos alunos, constituindo a utilização de materiais um 

meio e não um fim (Ministério da Educação, 2001, p.58). 

 

A introdução dos materiais didáticos no ensino, em meados do século XIX, foi 

recomendada pelos fundadores da Escola Ativa Comenius e Pestalozzi. Mais tarde surgem 

outros apoiantes e defensores dessa mesma utilização na Matemática como Gattegno, Dienes, 

Cuisenaire entre outros pedagogos. Segundo Platão (427-347 a.C.), discípulo de Sócrates, a 

educação das crianças deve desenrolar-se de modo lúdico, seguindo-se a fase da música, 

proporcionando às crianças maior motivação e interesse para o estudo da Matemática. De 

acordo com as diferentes épocas, vários pedagogos referem a importância da utilização de 

materiais didáticos em contexto de ensino. Coriat (2001) destaca um outro ponto 

fundamental: a importância do professor ter em conta a diversidade dos alunos em sala de 

aula, e os seus diferentes ritmos de aprendizagem, essencialmente, para alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). Desta forma, todos os recursos utilizados devem 

ser adequados a todos os alunos consoante as suas necessidades educativas.  

Numa obra de Bezerra (1962), o autor destaca as principais funções dos materiais 

didáticos no ensino da Matemática. Este autor, identifica que os materiais permitem auxiliar o 
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professor, tornando o ensino e o modo de lecionar mais acessível e motivador para os alunos. 

Ao tornarem o ensino mais apelativo atenuam o medo que os alunos trazem incutido na 

mente, criados pelos pais ou amigos que no seu percurso escolar nunca, ou raramente tiveram 

sucesso a Matemática e que não gostam desta disciplina. A utilização destes materiais permite 

ainda potenciar um interesse acrescido por parte dos alunos nesta ciência, promovendo a sua 

predisposição para a aprendizagem e consequentemente, obtendo melhores resultados.  

Os materiais didáticos manipuláveis devem ser selecionados, segundo Bernstein 

(1963), citado por Matos e Serrazina, (1996), consoante a sua aplicação e por isso devem 

promover uma relação direta com as operações realizadas. Devem, desta forma, ser 

congruentes àquela aplicabilidade que seria realizada com o recurso ao papel e lápis e, sempre 

que possível, devem ser flexíveis e ajustados à sua utilização. O seu uso deve envolver 

movimento no processo de representação das ideias matemáticas e o aluno deve ter a 

oportunidade de efetuar essa manipulação várias vezes.  

O recurso a materiais manipuláveis promove o processo natural de aprendizagem 

motivando os alunos à obtenção de uma maior quantidade e qualidade de conhecimentos 

(Jesus & Fino (2005), citado por Camacho, 2012). Embora a utilização dos materiais 

didáticos, em contexto sala de aula seja de extrema importância, o professor tem um papel 

crucial no acompanhamento da sua manipulação, uma vez que o mais importante não é o 

material em si, mas a aprendizagem que este proporciona ao aluno pois tal como é referido 

por Breda, Serrazina, Menezes, Sousa e Oliveira:  

 

Os materiais por si só não conduzem a nenhuma aprendizagem, tendo o professor 

um papel fundamental neste processo. Os professores devem disponibilizar os 

materiais e organizar adequadamente o ambiente de aprendizagem, de modo a 

encorajar os alunos a explorar as figuras e as suas propriedades (2011, p.20).  

 

Assim sendo e de acordo com estes autores, os materiais enquanto objetos não 

implicam aprendizagens nas crianças, mas é o seu manuseamento que remete a metodologias 

da resolução de problemas matemáticos. Desta forma, a manipulação de materiais em sala de 

aula, permite aos alunos uma diversidade de possibilidades de resolução de atividades e a 

aprendizagem com compreensão de determinados conceitos matemáticos, facilitando ainda a 

entreajuda entre as crianças.  
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Em várias teorias pedagógicas, segundo Serrazina (1990), a utilização dos materiais 

em contexto de sala de aula, deve partir de modelos concretos que permitam às crianças 

compreender os conceitos matemáticos. Através de estudos realizados, a autora concluiu que 

as crianças quando manipulam objetos obtêm melhores resultados. No entanto, realça-se que 

só o facto de manipular objetos não é suficiente para se alcançar aprendizagens significativas. 

A aprendizagem significativa só é alcançada quando se verifica a união de diversas forças: o 

empenho dos próprios alunos, a integração dos conteúdos na atividade e a ação do professor. 

Nesse sentido, segundo Nacarato (2005), a aprendizagem só é adquirida quando os materiais 

são bem aplicados, e quando existe participação e reflexão ativa da criança das suas ações. 

Deste modo, a construção do conhecimento matemático advém da comunhão de vários 

fatores. 

Maria Montessori (1870-1952), médica e educadora, desenvolveu um estudo com 

crianças portadoras de necessidades educativas especiais na qual concluiu que a manipulação 

de objetos, permite que as crianças aprendam com maior facilidade, adquirindo os conceitos 

matemáticos. Em prol desse estudo vários pedagogos criaram materiais didáticos 

manipuláveis, tal como Montessori, Cuisenaire, Dienes entre outros autores de renome 

(Botas, 2008).  

No que respeita ao uso de materiais concretos e jogos lógicos, em contexto de sala de 

aula, o matemático Dienes (1976) afirma que estes estimulam e promovem o 

desenvolvimento mental da criança ao nível escolar mediante a observação/manipulação dos 

objetos pois, “(…) as relações que quisermos que as crianças aprendam, deverão 

concretizar-se por relações efetivamente observáveis entre atributos fáceis de distinguir, tais 

como cor, forma, etc.” (p.4). 

A partir da análise de vários estudos realizados sobre o uso dos materiais manipuláveis 

no ensino da Matemática, Reys (1982) determina alguns aspetos fulcrais:  

1) “ O fundamental da aprendizagem da Matemática é a formação de conceitos; 

2) O processo de ensino e aprendizagem da Matemática deve, essencialmente, 

basear-se na experiência; 

3) A aprendizagem da Matemática baseada na experiência, ou seja, a 

aprendizagem sensorial é a base de toda e qualquer aprendizagem; 

4) No processo de aprendizagem devem distinguir-se diferentes estádios de 

desenvolvimento; 

5) A motivação é a rampa para o sucesso na aprendizagem; 
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6) Do concreto para o abstrato realiza-se a aprendizagem; 

7) A participação ativa do aluno é imprescindível no processo de aprendizagem; 

8) O processo de abstração matemática resulta de um longo percurso de 

aprendizagem” (Reys, 1982, citado por Vale, 1999, p.4). 

 

Os materiais didáticos manipulativos, segundo Monteiro, Fernandes, Guimarães, e 

Matos (1985), são fulcrais pois permitem estabelecer relações pedagógicas mais dinâmicas 

entre professor e aluno, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, é 

essencial que os professores nestes ciclos de ensino proporcionem aos alunos ambientes 

potenciadores, de modo que estes se sintam motivados. A “utilização dos materiais 

manipuláveis tem como objetivo a passagem da “ponte” mental, entre o concreto e o 

abstrato” (Pimm (1996), citado por Caldeira, 2009, p.30). Nesse sentido, são os próprios 

conceitos que conferem validade à utilização dos materiais manipulativos. Mas, é na 

manipulação e na transformação que assenta o sentido do uso do manipulável e, por isso, os 

vários materiais integrados nas diferentes atividades poderão ser prolíficos na clarificação 

desses conceitos.  

Os materiais utilizados pelos professores deveriam ser mais inovadores e adequados às 

suas práticas letivas, afirma Gellert (2004). Neste sentido, Moyer (2001) indica que os 

professores ao produzirem ambientes matemáticos, aprendem estratégias de manipulação de 

materiais didáticos que facilitam a aquisição de aprendizagens por parte dos alunos. Este autor 

salienta ainda que, ao promoverem diferentes estratégias de ensino, permitem ter uma 

perspetiva mais abrangente do modo como os alunos aprendem Matemática. Gellert (2004), 

citado por Botas e Moreira, (2013), menciona que a maioria dos professores, empregam um 

determinado material às suas rotinas letivas, ignorando a aplicação de novos materiais, talvez 

por não quererem adaptar e reorganizar as suas planificações. Neste sentido, Ponte e Serrazina 

(1998) referem que na formação inicial de professores do 1º e 2º CEB existe pouco recurso às 

tecnologias e ao seu uso, comparativamente a outros ciclos de ensino. Urge por isso, a falta de 

aplicação deste tipo de materiais didáticos, em contexto de sala de aula, nomeadamente no 

ensino da Matemática.  

O recurso ao material didático manipulativo contempla várias funções de extrema 

importância, definidas por Gagné citado por Ribeiro (1995). Nesse sentido, segundo o autor, o 

MDM é um estímulo para os alunos, dirigindo a sua atenção, guiando o seu pensamento na 
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resolução da atividade e avaliando o alcance da aprendizagem. Em simultâneo estabelece 

relações entre professor e aluno através do mútuo feedback que promove. 

Os materiais didáticos revelam saliência necessária na educação, uma vez que, na 

perspetiva de Rêgo (2006), os alunos através da manipulação ampliam a conceção de como 

aprender Matemática, ultrapassando as visões negativas que associam à sua aprendizagem. A 

perspetiva lúdica do ensino permite ao aluno revelar maior interesse e motivação para 

aumentar os resultados escolares desta disciplina. (Rêgo (2006), citado por Camacho, 2012).  

Os professores antes de aplicarem os materiais nas suas práticas pedagógicas, segundo 

Kelly (2006), devem ter em conta que, estes são ferramentas que motivam os alunos 

facilitando a aprendizagem e, por isso, ao aplicá-los deve clarificar o propósito da utilização 

dessa escolha. Durante a sua aplicação, através da comunicação dos resultados o professor 

deve modelar o uso dos materiais, percebendo, se os alunos chegaram às conclusões 

pretendidas (Kelly (2006), citado por Oliveira, Menezes & Canavarro, 2008). 

Os materiais quando bem implementados devem desenvolver nas crianças a 

imaginação mas ao mesmo tempo criar permissões de tentativa erro. Desta forma, a criança 

desenvolve aprendizagens significativas, primeiramente, através de um manuseamento livre 

do qual surgem noções e, posteriormente, através do diálogo coletivo onde situações 

controvérsias originadas pela exploração de objetivos da atividade, são colmatadas (Smole, 

1996, citado por Caldeira, 2009). 

A aprendizagem da Matemática quando acompanhada da exploração de materiais 

manipuláveis, envolve as crianças, despertando o seu interesse, interagindo e questionando 

com pertinência na tentativa de descoberta e mais aspetos relacionados com a área da 

Matemática. Trabalhar dentro da sala de aula com estes “suportes de aprendizagem que 

permitem envolver os alunos numa construção sólida e gradual das bases matemáticas” 

(Damas, Oliveira,  Nunes, Silva, 2010, p.5) torna-se mais simples e significativo. Os MDM 

são importantes no ensino da Matemática, uma vez que facilitam a compreensão de conceitos 

e ideias matemáticas e permitem um maior envolvimento dos alunos de forma ativa na 

aprendizagem. Como são recursos que auxiliam o trabalho do professor, beneficiam o ritmo 

da aprendizagem e podem ser recursos/instrumentos de avaliação (Damas, Oliveira, Nunes & 

Silva, 2010). 

Estes mesmos autores referem que os blocos lógicos, as barras de cuisenaire, os 

calculadores multibásicos, são importantes no processo de avaliação ou na resolução de 

problemas de aritmética. O geoplano, os pentaminós, o tangram são instrumentos que 
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também podem servir de avaliação mas são mais orientados para a área da Geometria. A 

exploração da figura 3 permite evidenciar as áreas em que os materiais citados facilitam a 

aprendizagem da Matemática. 

 

Figura 3 - Áreas em que os MDM contribuem na aprendizagem da Matemática (Damas, Oliveira, Nunes & 

Silva, 2010, p.8). 

 

 A sociedade atual, sociedade da informação e do conhecimento, é uma sociedade em 

rede e, por esta razão é nata às tecnologias da informação. Deste modo, relativamente aos 

MD, nomeadamente computadores, calculadoras, softwares, salienta-se que estes devem ter 

um papel fundamental no ensino da Matemática. Como as tecnologias da informação 

possibilitam melhores resultados ao nível de várias disciplinas, a escola tem um papel 

essencial como um “núcleo policêntrico aberto ao mundo” (Escola, 2007, citado por Rivas & 

Figueira, 2012, p.11). Segundo Fernandes (1998), Ponte e Serrazina (2000) e Morais e 

Palhares (2006) as novas tecnologias permitem aos alunos explorar determinados conteúdos 

que outras ferramentas não o possibilitam. Assim, com os conteúdos subjacentes ao próprio 

material estimulam os alunos no trabalho a desenvolver.  

O recurso às novas tecnologias no ensino da Matemática, permite aos alunos a 

exploração de atividades que envolvam a compreensão e resolução de problemas. Nesta 

envolvência, os alunos terão de se focalizar na tecnologia associada à atividade para a 

obtenção de resultados. Olive e Makar (2010) desenvolveram uma representação que envolve 

a interação entre o professor, o aluno, o conhecimento e as tecnologias partindo da 

triangulação de Steibring. As várias conexões atribuídas pelos autores transformaram-se na 

representação através de um tetraedro, como se pode verificar através da esquematização da 

Figura 4 (Olive & Makar, 2010, citado por Meira, Reis, Aires,  Correia, Escola & Reis, 2013, 

p.151). 
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Figura 4 - Transformação do “triângulo didático” num “tetraedro didático” adaptado de Olive & Makar, 2010. 

 

A introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino da 

Matemática conduz a uma aprendizagem construtivista que resulta da interação do professor 

com o aluno no desenvolvimento do conhecimento matemático através das tecnologias.  

 

As ferramentas tecnológicas permitem o acesso a modelos visuais poderosos, a 

que os alunos, em especial os mais novos, não teriam acesso tão facilmente. (…) 

Ao trabalhar com programas de geometria dinâmica, a aprendizagem dos alunos 

é auxiliada pela resposta que a tecnologia pode proporcionar (Breda, Serrazina, 

Menezes, Sousa, Oliveira, 2011, p.21). 

 

Perante esta citação, é notória a importância que as tecnologias têm no ensino, uma 

vez que as crianças são nativas para esta área. Para Fernandes (2004), o docente deve 

operacionalizar o conhecimento e a aprendizagem dos alunos através de recursos tecnológicos 

que permitam: 

 

 Aprender em função das suas necessidades e dos conhecimentos pré 

concebidos; 

 Reduzir o tempo de aprendizagem para um aumento de aplicabilidade de 

conhecimentos; 

 Criar modelos em consonância com as caraterísticas pessoais e dos conteúdos a 

abordar; 

 Construir estratégias de motivação, de persistência e de responsabilidade em 

consonância com os conteúdos. 
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Amante e Ramos (2007) referem que, ao nível da Matemática, as tecnologias 

estimulam as crianças para o desenvolvimento de determinados conceitos bem como, para o 

desenvolvimento do pensamento geométrico em geral e do pensamento espacial em 

particular. Neste sentido, permitem aos alunos maior diversidade de exemplos relacionados 

com a perceção de eixos de simetria, padrões de rotação, entre outros temas. Através da 

utilização de vários softwares, como por exemplo o Geogebra e o Autocad, é possível a 

produção de objetos, a sua visualização, aumentando e diminuindo o seu tamanho bem como, 

a identificação das suas rotações. No mesmo ano, Marques salienta algumas potencialidades 

que os softwares podem trazer ao nível do ensino-aprendizagem adaptado à Matemática. Este 

tipo de programas são interativos e de fácil utilização, o que permite ao professor escolher 

entre trabalho cooperativo ou individual, respeitando o ritmo individual de trabalho de cada 

aluno (Amante & Ramos, 2007, citados por Caetano, 2012). Como os softwares são 

ferramentas essenciais no estudo da Matemática, e em particular no estudo da Geometria, 

apresentamos as vantagens e desvantagens deste material didático manipulativo no estudo da 

Matemática. 

 

Vantagens 

 Motivação; 

 Contínua aprendizagem; 

 Desenvolvimento da iniciativa; 

 Aprendizagem a partir do erro; 

 Atividades cooperativas/individuais; 

 Contacto com as novas tecnologias em Educação Especial; 

 Acesso a base de dados; 

 Elaboração de gráficos. 

 

Desvantagens:  

 Ansiedade; 

 Isolamento (trabalhos individuais); 

 Inconvenientes no que respeita à disposição da turma; 

 Inconvenientes ao nível do sistema informático (Marqués (1996), adaptado de 

Caetano, 2012, p.51). 
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As tecnologias são essenciais no ensino e aprendizagem da Matemática pois 

constituem ferramentas fulcrais para estimular os alunos na compreensão e intuição ao nível 

desta disciplina. No entanto, esta ferramenta não deve substituir a tradicional explicação do 

professor para a compreensão dos conceitos. A utilização de ferramentas tecnológicas, em 

contexto sala de aula, permite aos alunos visualização ampla de exemplos. Por outro lado, as 

tecnologias não só facilitam nos procedimentos básicos, mas possibilitam o envolvimento dos 

alunos com NEE através de tecnologias especiais e adequadas a cada necessidade. A 

utilização destas tecnologias confere ao professor a oportunidade de selecionar ou criar tarefas 

matemáticas diversificadas, através das quais os alunos retiram proveito, criando e realizando 

livre e corretamente gráficos, cálculos, entre outros exemplos (NCTM, 2007). 

As TIC no ensino da Matemática relativizam o cariz da competência de cálculo e da 

simples manipulação simbólica que pode ser realizada de forma simples e eficaz. O reforço da 

linguagem gráfica permite novas estratégias de abordar determinados problemas. Os 

computadores permitem a elaboração de projetos que envolvam modelações, investigações e 

explorações por parte dos alunos. Neste sentido, esta manipulação possibilita o envolvimento 

dos alunos em atividades significativas ao nível da Matemática (Ponte (1995), citado por 

Matos & Serrazina 1996). Desta forma se preconiza que os materiais didáticos manipuláveis e 

jogos não são a única estratégia de ensino que permite abordar conceitos matemáticos.  

Os MDM têm uma importância significativa nas crianças pois, segundo Coriat (2001), 

uma vez que a manipulação aproxima os alunos ao conceito e permite selecionar os meios 

mais adequados às necessidades de cada um. No entanto, é notório que a apresentação de 

conteúdos matemáticos de forma lúdica, permite aos alunos ver a disciplina de forma 

motivadora possibilitando-lhes uma melhor aprendizagem. Todos os MD devem contribuir 

para a aprendizagem significativa dos alunos. É essencial que a apresentação dos MD aos 

alunos seja de forma clara e objetiva para que a comunicação seja evidente para todos e o 

conteúdo matemático consolidado. Nesta linha de pensamento, os alunos ao sentirem a 

Matemática de forma prazerosa motivar-se-ão pela aquisição do conhecimento nesta 

disciplina e, desta forma o índice de insucesso educativo diminui.  

Um estudo sobre a importância dos materiais para uma aprendizagem significativa da 

Matemática, realizado por Caldeira (2009), revelou que as crianças que manipulam materiais 

didáticos desde os seus primeiros anos de idade, desenvolvem o raciocínio matemático e a 

resolução de problemas mais facilmente do que aquelas que nunca manipularam MD. Neste 
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sentido, apresentaremos uma tabela com as Vantagens e limitações dos materiais 

manipuláveis como recurso pedagógico.  

 

Vantagens Limitações 

 

 O aluno pode construir relações entre os materiais 

concretos e a Matemática; 

 O material apresenta situações nas quais a criança 

enfrenta relações entre objetos e poderão fazê-la 

refletir, procurar respostas, formular soluções, 

fazer novas perguntas; 

 Um objeto pode ser utilizado para introduzir uma 

noção, servindo como apoio ao discurso do 

professor; 

 As concretizações podem servir para elaborar 

noções matemáticas e com isso, os alunos podem 

verificar algumas propriedades e compreender 

outras; 

 Os materiais manipuláveis proporcionam situações 

mais próximas da realidade, permitindo uma 

melhor compreensão na resolução de problemas. 

 

 Os alunos muitas vezes não 

relacionam as experiências com 

a matemática (escrita) formal; 

 Não há garantia que os alunos 

vejam as mesmas relações nos 

materiais que nós vemos; 

 Pode haver uma distância entre 

o material concreto e as 

relações matemáticas, fazendo 

com que esse material tome as 

caraterísticas de um símbolo 

arbitrário em vez de 

concretização natural. 

Tabela 2 - Vantagens e limitações dos materiais manipuláveis como recurso pedagógico Grando (1995) citado 

por Caldeira (2009, p.58). 

 

A utilização dos MDM tem benefícios no ensino-aprendizagem, nomeadamente em 

atividades onde se priviligia a comunicação matemática. O professor, ao permitir a reflexão e 

discussão dos resultados obtidos, incentivará a descoberta de potencialidades educativas ao 

nível da expressão e comunicação por parte dos alunos (Caldeira, 2009). 

O papel dos materiais no ensino do tópico Números e Operações têm um papel 

mediador entre a realidade concreta e a representação mental e entre as operações concretas e 

as operações matemáticas. Utilizar materiais concretos para resolver operações desenvolve a 

forma de raciocinar e de calcular que, corresponde à parte mais abstrata de resolver os 

problemas (Caldeira, 2009). 
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A maioria dos MDM são utlizados para estudar diversificados conceitos na área de 

Geometria. Exemplos desta aplicação são o geoplano, tangram, cuisenaire, régua, esquadro e  

softwares como o geogebra que tem como objetivo o estudo de conceitos geométricos. “As 

barras Cuisenaire podem ser usadas para trabalhar os números, representar fracções, 

modelar as quatro operações aritmáticas, etc.” (Matos & Serrazina, 1996, p.196). Desta 

forma, os materiais permitem representar claramente os conceitos matemáticos e trabalhar 

novas ideias. Um instrumento didático muito vulgarizado e que promove a aprendizagem, 

particularmente no desenvolvimento de conceitos, capacidade em aritmética e na resolução de 

problemas são as calculadoras. 

Através da análise dos vários autores citados, podemos constatar que a utlização dos 

materiais didáticos nas aulas de Matemática são fundamentais, abrangendo vários conteúdos. 

A aplicação destes materiais permite aos alunos desenvolver capacidades de aprendizagem 

significativas, contribuindo para o bom funcionamento escolar, bem como o sucesso escolar 

desta disciplina que tem uma conotação tão negativa por parte da sociedade. É necessário 

permitir ao aluno “habilidade de elaborar um racíocínio lógico e fazer uso inteligente e 

eficaz dos recursos disponíveis” (Dante, 2005, p.11) para que todos possam procurar soluções 

quer ao nível da Matemática quer ao nível de experiências do quotidiano.  

A utilização de materiais didáticos em contexto escolar representa um processo de 

investigação onde o conhecimento é adquirido pela resolução de problemas, tarefas, 

atividades combinadas, associadas e relacionadas. Desta forma, o aluno resolve tudo o que é 

planificado de forma criativa e autônoma.   

 

 

1.3 Visão dos professores em relação ao uso dos materiais didáticos  

 

A atuação do professor na sala de aula é determinante para o sucesso ou insucesso do 

aluno. Para Pires, Fernandes e Formosinho (1991), a designação de insucesso escolar é 

utilizado na maioria das vezes por educadores, professores ou responsáveis de administração 

política para determinar os elevados índices de reprovação. Focando na disciplina de 

Matemática o professor ao verificar estes índices deve refletir sobre as suas práticas. Segundo 

Ponte, Matos e Abrantes (1998), o professor é um elemento fundamental para o combate do 

insucesso da Matemática e por esta razão é essencial que possua conhecimento matemático e 

revele boa relação com este. Desta forma conseguirá transparecer este profícuo ambiente para 
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os alunos. É ainda crucial que o professor se interrogue que MDM utilizar de acordo com as 

planificações, refletindo o porquê de os utilizar. Contudo, vários estudos realizados dão conta 

que ainda existem professores que somente o giz, quadro, manual escolar e alguns livros para 

o ensino da Matemática. 

Alguns estudos, realizados em Portugal e, divulgados em sessões do Profmats 

(Encontros anuais promovidos pela Associação de Professores de Matemática (APM)), de 

1989 a 1991, revelaram que a utilização dos materiais no ensino da Matemática potencia o 

sucesso no ensino e aprendizagem. Os estudos realizados, abrangendo na sua globalidade 

professores do ensino básico revelaram, segundo Vale (1999), necessidades de formação e 

atribuição de destaque aos materiais didáticos. Um estudo sobre o ensino e a aprendizagem da 

matemática revelou que 80% dos professores utilizam o manual como material didático. Em 

contrapartida o recurso a materiais manipuláveis aparece com uma percentagem bastante 

reduzida. A justificação para tal facto, dada pelos professores, é falta de recursos nas escolas. 

Um outro estudo relacionado com a frequência com que os professores utilizam os 

materiais na sua prática letiva, revelou que 90% dos professores do 2º e 3º ciclos raramente 

utilizam materiais manipulativos. No entanto, o mesmo estudo evidência que os professores 

do 1º CEB utilizam com maior frequência. Apesar das percentagens da utilização do MDM, 

em ambos os ciclos, os professores são unânimes relativamente à sua importância no ensino 

da Matemática (APM (1998), citado por Botas, 2008). Em contrapartida outros estudos 

evidenciam que os professores do 1º e 2º CEB utilizam poucos recursos, em contexto sala de 

aula de Matemática. No entanto, na generalidade os professores destacam a importância que 

estes têm no ensino e que, os alunos revelam interesse e motivação pelos MD. Numa 

investigação sobre as necessidades de formação dos professores do 1º CEB realizado por 

Fernandes (1985), revelou que, de um modo geral, os professores do 1º CEB de Viana do 

Castelo não conhecem a variedade de recursos didáticos e, por esta razão não os aplicam nas 

suas práticas letivas. O autor constatou ainda que apenas utilizam as barras de Cuisenaire e os 

blocos lógicos e, uma percentagem muito pequena, utiliza o geoplano e o material 

multibásico. A existência desta percentagem advém da falta de conhecimento destes 

materiais. Costa (1985), citado por Botas, (2008), no mesmo ano realizou uma investigação, 

onde incidia na formação de professores do 2º CEB na ilha da Madeira. A partir de 

questionários realizados pela autora, verificou-se que apesar das escolas estarem bem 

equipadas e possuírem diversificados materiais manipuláveis, apenas utilizavam o projetor e 

os sólidos geométricos. 
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Serrazina (1993) destaca que um estudo no 1º CEB sobre a Matemática, concluiu que 

os professores consideram importante a utilização dos materiais, particularmente 

manipulativos e calculadoras. No entanto, o mesmo estudo revelou que existe uma menor 

percentagem da utilização das calculadoras do que outros materiais.  

Ribeiro (1995) desenvolveu um estudo sobre as conceções dos professores do 1º CEB 

e nesse sentido procurou promover formações de modo a explicar os métodos da utilização 

dos materiais didáticos. Nessas formações, o autor do estudo constatou que as utilizações dos 

materiais didáticos manipulativos eram praticamente nulas. A inexistência da utilização destes 

materiais deve-se ao facto dos professores os desconhecerem. Esse estudo revelou que a não 

utilização dos materiais advém dos professores acharem que são pouco relevantes e que estes 

não promovem conceitos matemáticos. Relativamente ao estudo de Ponte, Matos e Abrantes 

(1998), a aplicação dos materiais didáticos nas aulas de Matemática são praticamente 

inexistentes. No que concerne às novas tecnologias, muito embora salientadas 

significativamente nos programas, surgem como ferramentas pouco utilizadas em contexto de  

sala de aula. Pelo contrário, a exposição é ainda muito valorizada pelo professor.  

Um outro estudo conduzido por Moyer (2001) através de entrevistas realizadas a 

professores com o intuito de perceber o “como” e o “porquê” de utilizar MDM no ensino da 

Matemática, revelou que os materiais apenas serviam para distrair os alunos e que os 

professores não eram capazes de apresentar através dos recursos as ideias matemáticas. 

Segundo Gellert (2004), citado por Botas, (2008), a educação matemática poderia ser mais 

proveitosa e obter melhores resultados se os professores modificassem as suas práticas letivas 

recorrendo, por exemplo a materiais manipulativos que envolvam a participação ativa da 

criança. 

Conclui-se, através de uma investigação realizada sobre a utilização dos materiais 

Cuisenaire e Calculadores Multibásicos, que as crianças beneficiam da manipulação, desde os 

primeiros anos de idade, permitindo-lhes o desenvolvimento do raciocínio matemático e da 

resolução de problemas. Neste sentido, a utilização dos materiais didáticos na Matemática 

promove e desenvolve a aprendizagem mais facilmente, em comparação com o processo de 

ensino e aprendizagem que não os inclui (Caldeira, 2009). 

Um estudo realizado por Balanskat, Blamire e Kefala (2006), citado por Caetano 

(2012), sobre o impacto das tecnologias nas escolas europeias refere que as tecnologias em 

contexto sala de aula, têm um impacto positivo perante os alunos melhorando 

significativamente as habilitações académicas. Lemos (2011), citado também por Caetano 
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(2012), reconhece que os professores evidenciam que as TIC melhoram as atitudes dos 

alunos, uma vez que estes se sentem motivados nas atividades a desenvolver. 

As novas tecnologias que são mencionadas nos programas de Matemática mais 

recentes, ainda estão pouco integradas nas práticas pedagógicas pois, apesar de ter aumentado 

a percentagem desta utilização, ainda são pouco evidentes. A pouca aplicabilidade das 

tecnologias advém de tradições de ensino meramente expositivas. 

A visão dos professores em relação aos MD é igualmente importante à visão dos 

alunos perante a mesma. Neste enquadramento, Pires (1995), realizou um estudo sobre a 

utilização de materiais concretos na aprendizagem da Matemática. Através desse mesmo 

estudo, constatou que os alunos consideram que a utilização de MDM proporciona maior 

eficácia nas aprendizagens realizadas, tomando como associação a realidade. Com esta 

manipulação, os alunos mencionam que os MDM permitem maior interação e discussão de 

ideias, possibilitando melhor compreensão para a resolução das atividades. O recurso a 

materiais didáticos manipuláveis leva a que a aprendizagem seja feita pelos alunos que, deste 

modo, irão revelar maior segurança e confiança em partilhar os seus resultados pois são os 

construtores da sua própria aprendizagem. Como existe troca de informação, os alunos 

sentem-se mais seguros e confiantes para qualquer resolução de atividade proposta, 

promovendo a cooperação entre os alunos e a obtenção de sucesso na disciplina em questão. 

Através de vários estudos realizados  deparamo-nos que os MDM são pouco utilizados 

pelos professores. No entanto, constatamos que o manual escolar é utilizado pela maioria dos 

professores sendo a base das suas planificações. Deste modo, torna-se evidente o facto de 

incutirem o manual como único recurso na construção do conhecimento ciêntifico.  
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Capitulo II – Os materiais didáticos no currículo da Matemática no 1º e 2º 

Ciclos do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A construção de conceitos 

matemáticos é um processo longo que 

requer o envolvimento ativo do aluno que 

vai progredindo do concreto para o 

abstrato” (Sarrazina, 1990, p.1). 
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Nota introdutória 

 

Proveniente do estudo realizado anteriormente, o presente tópico visa apresentar os 

materiais didáticos dos Programas de Matemática em vigor, nomeadamente, os Programas de 

Matemática do Ensino Básico (Ponte, et al, 2007) e o Programa e Metas Curriculares de 

Matemática do Ensino Básico (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2013).  

Durante o Estágio I o documento orientador da ação educativa foi o Programa de 

Matemática do Ensino Básico (Ponte et al, 2007), porém, o Estágio II fez-se acompanhar de 

um novo Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico (Bivar, Grosso, 

Oliveira & Timóteo, 2013). Os programas referidos estão de acordo com o Despacho n.º 

9888-A/2013, de 26 de julho e o Despacho n.º 15 971/2012, de 14 de dezembro. Por este 

motivo, apresentaremos de seguida os materiais didáticos contemplados em ambos os 

documentos. 

Assim, primeiramente, iniciar-se-á com uma breve contextualização dos programas 

oficiais relativamente à implementação dos materiais didáticos no ensino básico e, 

posteriormente, apresentar-se-á os materiais referidos em ambos os programas relativamente a 

cada domínio da Matemática nos diferentes ciclos de ensino. 

Os materiais didáticos manipulativos encontram-se no programa, como um 

instrumento livre de exploração e, como tal, iremos mostrar possíveis aplicações desses 

materiais, nos diferentes conteúdos. Como constatado nos tópicos anteriores, o conceito de 

MD é bastante amplo e diversificado por vários autores, de diferentes épocas. Os autores 

referidos em todo o capítulo anterior, apresentam para a sua categorização de MDM 

diferentes tipos de materiais. Assim, achamos relevante fazer referência a alguns MDM e 

apresentar o seu contributo no ensino e aprendizagem da Matemática. Contudo, apenas 

abordaremos alguns materiais, aqueles que, de alguma forma, são destacados nos programas 

de Matemática referidos no ponto 2.1 do presente capítulo. 

Os MDM são “objectos ou coisas que o aluno seja capaz de sentir, tocar, manipular e 

movimentar” (Reys, 1982, citado por Vale, 1999, p.1). Assim, iremos dar destaque aos 

seguintes recursos manipulativos: ábaco, blocos lógicos, geoplano, material de cuisenaire, 

material multibase, origami, polydron, sólidos geométricos e tangram.  
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2.1 Os materiais didáticos no programa de matemática do 1º e 2º Ciclos do Ensino 

Básico 

 

A Matemática é uma ciência que aborda relações abstratas e a relação com objetos, 

ou seja, “não é uma ciência sobre o mundo, natural ou social, no sentido em que o são 

algumas das outras ciências, mas sim uma ciência que lida com objetos e relações abstratas” 

(Ponte et al, 2007, p.2). Deste modo, a Matemática é vista como uma linguagem facilitadora 

entre a compreensão e representação desse mundo, na qual, através de instrumentos, permite a 

resolução de determinados problemas com que nos deparamos. O referido programa evidencia 

que os professores de Matemática do 1º e 2º CEB devem ter a preocupação de ensinar, 

partindo de boas representações de conceitos de natureza abstrata tornando-os presentes nas 

mentes dos alunos.  

No que concerne aos objetivos gerais do ensino da Matemática, o programa 

referencia que os alunos devem conhecer os factos  e procedimentos da Matemática através da 

utilização de instrumentos matemáticos, nomeadamente, “réguas, esquadros, compassos, 

transferidores, e também calculadoras e computadores” (Ponte et al, 2007, p.4). O Programa 

e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 

2013), nomeia os mesmos materiais, no entanto destaca ainda o recurso a programas de 

geometria dinâmica. Relativamente ao uso da calculadora e computadores, estes recursos são 

fundamentais para todos os ciclos de ensino, no entanto devem ser utilizados na “realização 

de cálculos complexos, na representação de informação e na representação de objetos 

geométricos.” (Ponte et al, 2007, p.9) como um recurso que auxilia o desenvolvimento do 

sentido de número. Assim, o uso da calculadora como um material didático, deve ser utilizado 

“em situações em que o objetivo não é o desenvolvimento da capacidade de cálculo mas sim 

outras aprendizagens matemáticas” (p.14). Referente ao 2º CEB, a calculadora e o 

computador são novamente mencionados como recurso a utilizar em contexto sala de aula. 

Através da folha de cálculo, o aluno experiencia situações de “regularidades numéricas e o 

trabalho com situações reais em que sem estes recursos seriam difíceis de realizar” (Ponte et 

al, 2007, p.33). 

A importância dos materiais manipuláveis no ensino da Matemática é cada vez mais 

notória, denotando-se a contínua contenplação da utilização dos materiais manipulativos, 

principalmente, no âmbito da Geometria. Para uma construção rigorosa é apresentado o uso 

de programas computacionais de Geometria que permitem favorecer a compreensão dos 
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conceitos e relacioná-los. O recurso a materiais manipuláveis no estudo da Geometria e 

Medida possibilitam ainda estabelecer conexões e compreender determinados conceitos. Os 

materiais apresentados para o estudo desta unidade são os “geoplanos, tangrans, pentaminós, 

peças poligonais encaixáveis, espelhos, minas, modelos de sólidos geométricos, puzzles, 

mosaicos, réguas, esquadros e compassos (…) fitas métricas, balanças, recipientes 

graduados e relógios” (Ponte et al, 2007, p.21). Este conteúdo pode ainda ser explorado 

através de um recurso mais dinâmico e associado a esta área, o computador. Esta ferramenta 

permite explorar e enriquecer aprendizagens, através de pequenos programas ou softwares 

que possibilitam “a realização de jogos e outras actividades de natureza interativa” (Ponte et 

al, 2007, p.21). 

Na Álgebra é mencionado a folha de cálculo como ferramentas importantes “no 

desenvolvimento do pensamento algébrico uma vez que permite realizar com rapidez 

experiências com números e pôr em evidência relações numéricas” (Ponte et al, 2007, p.40). 

Concernente ao domínio de Organização e Tratamento de Dados, a tecnologia assume um 

papel crucial, pois, “O computador, com folha de cálculo, oferece aos alunos amplas 

possibilidades de organizar e representar dados em tabelas e gráficos” (Ponte et al, 2007, 

p.43). Este tipo de recursos favorecem a exploração de toda a informação estatística em 

menos tempo e, com uma melhoria na visualização e tratamento dos dados.  

A utilização dos manuais escolares como um recurso de aprendizagem, é apresentado 

como um importante material, servindo de referência para o estudo dos alunos, devendo 

selecionar-se pela “sua qualidade cientifico-didáctica, mas também a qualidade discursiva e 

de construção da cidadania” (Ponte et al, 2007, p.10). 

Os presentes Programas de Matemática vão ao encontro dos autores referidos no 

capítulo anterior, neste sentido, os materiais estruturados ou não estruturados “devem ser 

utilizados 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), pois permitem um ensino 

em que os alunos se sentem com maior compromisso na aprendizagem. Este tipo de 

abordagem proporciona aos alunos um ensino exploratório sendo, de grande importância a 

sua articulação com as tarefas matemáticas propostas em contexto sala de aula. A utilização 

deste tipo de recursos permite aos alunos adquirir destreza na execussão das tarefas propostas 

possibilitando a apresentação dos resultados matemáticos com maior rigor. 

Apesar dos materiais permitirem esta articulação, quando não são bem estruturados 

ou planificados “a simples utilização dos materiais não é suficiente para o desenvolvimento 
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dos conceitos, sendo indispensável registar o trabalho feito e refletir sobre ele” (Ponte et al, 

2007, p.14). A aplicação dos materiais didáticos na Matemática, apesar de fulcrais no ensino e 

aprendizagem, deve ser utilizada conscientemente, devendo existir uma reflexão antes e após 

a sua aplicação. Esta reflexão é essencial para que haja uma consciencialização, se os 

materiais aplicados foram ou não os mais adequados ao conteúdo a ser ensinado. 

 

 

2.2 Alguns materiais didáticos manipuláveis 

 

Os materiais didáticos no processo de ensino aprendizagem da Matemática, devem ser 

utilizados na introdução de novos conceitos constituindo-se assim como um verdadeiro aliado 

do professor já que a sua utilização permite que as aulas se tornem mais motivadoras, 

atrativas e dinâmicas. De facto, quando aplicados em contexto de sala de aula, permitem um 

envolvimento físico dos alunos, bem como, um contacto sensorial, levando a que os alunos se 

sintam mais motivados para a aprendizagem. A sua aplicação deve centrar-se nos alunos, e 

sua envolvência deve ser constante. O professor deverá estar ao dispor dos alunos, ajudando-

os sempre que necessário, colmatando eventuais dificuldades que os impeçam de progredir no 

trabalho. 

No entanto, surgem preocupações com o uso e seleção dos MD no ensino e 

aprendizagem da Matemática, pois, de facto, os materiais selecionados devem ser pertinentes, 

estando de acordo com o conteúdo a abordar. Por outro lado, os professores devem conhecer 

as caraterísticas dos materiais que desejam aplicar em sala de aula. Assim, um professor que 

planifica uma aula cujo conteúdo central é a Geometria deve, primeiro, analisar quais as 

hipóteses de materiais que tem ao seu dispor, neste âmbito, e depois, selecionando o ou os 

materiais que pretende aplicar, devendo realizar uma pesquisa sobre eles. Desta forma sentir-

se-ão confiantes e à vontade para resolver eventuais problemas que surjam (Ribeiro, 1995). 

Para uma seleção eficaz dos MDM, Reys (1971) concebeu critérios que considerou 

eficaz para o ensino e aprendizagem da matemática, tais como:  

 “Proporcionar uma verdadeira personificação do conceito matemático ou das 

ideias a ser exploradas; 

 Representar o conceito matemático; 

 Ser motivantes; 



35 
 

 Ser apropriados para usar, quer em diferentes Anos de escolaridade, quer em 

diferentes níveis da formação de conceitos; 

 Proporcionar uma base para a abstracção; 

 Proporcionar manipulação individual” (Reys (1971), citado por Matos & 

Serrazina, 1996, p.198). 

 

 Para que exista apropriação das ideias e dos conhecimentos, não chega que os alunos 

se sintam motivados e participem ativamente nas atividades, é necessário que, realizem uma 

reflexão sobre o todo o trabalho efetuado, destacando-se a pertinência daquele material na 

tarefa desenvolvida. “O recurso aos materiais manipuláveis e aos instrumentos tecnológicos, 

por exemplo, é imprescindível como ponto de partida ou suporte de muitas tarefas escolares” 

(Abrantes, Serrazina & Oliveira,1999, p.22). Os MDM servem de instrumento condutor à 

aprendizagem mas não um fim para alcançar o conhecimento. 

Os materiais para proporcionarem boas aprendizagens devem conceber conceitos ou 

ideias matemáticas, serem motivadores e criativos. Estes materiais devem estar adequados aos 

diferentes anos de escolaridade e, ao nível de todos os alunos para que possam ser 

manipulados quer individualmente, quer coletivamente (Reys, 1971, citado por Matos & 

Serrazina, 1996, p.198). Deste modo, para o ensino do 1º e 2º CEB, existe um leque 

diversificado de MDM apropriados para estes alunos, podendo estes utiliza-los como um 

suporte de aprendizagens e como um jogo educativo. Portanto, perante tal diversidade de 

materiais manipulativos, iremos apenas referenciar os são mais utilizados no ensino da 

Matemática no 1º e 2º CEB. Assim, iremos dar destaque aos seguintes MDM: ábaco, blocos 

lógicos, geoplano, material de cuisenaire, material multibase, origami, polydron, sólidos 

geométricos e tangram. 

 

 

2.2.1 Ábaco 

 

O ábaco é um recurso manipulável de origem chinesa, porém, não é possível precisar a 

data do seu aparecimento. Apesar da sua origem, existem versões japonesas, russas e aztecas, 

construídas com diversificados materiais e diversas formas.  
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Este instrumento foi elaborado com a principal função de desenvolver o cálculo 

aritmético, no entanto, pode-se trabalhar a leitura dos números, o valor dos algoritmos e 

efetuar operações básicas.  

O ábaco é constituído por um suporte de madeira ou plástico da qual saem hastes ou 

arames. As hastes ou arames são paralelos e correspondem à posição digital dos números, 

respetivamente, unidades, dezenas, centenas, etc.. Dependendo das quantidades a representar, 

“utilizam-se umas bolas (ou rodelas) perfuradas que encaixam nas hastes” (Alsina, 2004, 

p.51). Deste modo, ao estarem perfuradas os alunos colocam os elementos de contagem de 

acordo com o pretendido. 

No ensino e aprendizagem da Matemática, o ábaco que, tradicionalmente, é utilizado 

nas escolas é o ábaco vertical (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Ábaco vertical 

 

No ábaco vertical as peças de contagem são colocadas ou retiradas, pelo que, a coluna 

mais à direita representa as unidades e a coluna adjacente à sua esquerda representa as 

dezenas e assim sucessivamente. Uma das regras da utilização do ábaco é que não se pode 

colocar dez bolas ou rodelas na mesma haste.  

Assim, por exemplo, se um aluno pretende representar, no ábaco, o número 23 , deve: 

 

 Colocar na haste mais à direita 3 rodelas, que representa 3 unidades; 

 Colocar na haste seguinte à esquerda 2 rodeas, que representa 2 dezenas. 

 Signfica que 23 unidades são: 20 + 3 = 23 
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Figura 6 - Representação do número 23 no ábaco vertical. 

 

Referente à disciplina de Matemática, este material manipulativo, segundo Caldeira 

(2009, p.188), apresenta alguns aspetos ao nível pedagógico, tais como: 

 

 “Exploração de atributos; 

 Associação e comparação; 

 Contagem de quantidades; 

 Ordenação; 

 Jogos em várias bases; 

 Comprensão do sistema decimal; 

 Valores de posição (classes e ordens); 

  Leitura dos números inteiros; 

 Introdução da base décimal (atividades com outras bases); 

 Operações aritméticas (e provas); 

  Situações problemáticas”  

                    (Caldeira, 2009, p.188). 

                     

2.2.2 Blocos lógicos 

 

Os blocos lógicos são um material manipulativo criado na década de 50, pelo Wiliam 

Hull. Alguns anos mais tarde, Zoltan Dienes e Edward Golding escreveram um livro “Logica 

e jogos lógicos”, considerando que este recurso é bastante eficiente na abordagem da lógica, 

do raciocínio abstrato e na compreensão das primeiras noções matemáticas, permitindo 

“identificar, relacionar e operar e fornece as bases necessárias para se poder adquirir os 

conhecimentos matemáticos” (Alsina, 2004, p.11).  
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Figura 7 - Blocos lógicos 

 

Os blocos lógicos têm a particularidade de exercitar a lógica, sem que se façam 

cálculos. Deste modo, as crianças ao manipularem este recurso, entendem melhor os números 

e as operações matemáticas, pois desenvolvem o raciocínio abstrato. Através deste recurso, os 

alunos podem desenvolver competências, tais como: 

 

 “Localização espaço – temporal; 

 Classificação; 

 Correspondência; 

 Construir o espaço; 

 Conhecimento gradual do material; 

 Desenvolvimento da criatividade; 

 Estabelecimento de comparações; 

 Identificação de atributos (forma, cor, tamanho e espessura); 

 Desenvolvimento do raciocínio lógico; 

 Construção de sequências em série; 

 Contagens; 

 Cálculo mental; 

 Aplicação de conjuntos”  

                     (Caldeira, 2009, p.368). 

 

Este MDM é constituído por 48 peças distintas, com possibilidade de agrupamento em 

quatro variáveis distintas: três cores (azul, amarelo e vermelho), quatro formas (círculos, 
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quadrado, retângulo e triângulo), duas espessuras (fino, grosso) e dois tamanhos (grande e 

pequeno).  

Para perceber a combinação das peças dos blocos lógicos, apresentaremos um quadro 

esquemático para visualizar os atributos das peças. 

 

Blocos Lógicos de Dienes 

Cor Forma Tamanho Espessura  

Vermelho  Quadrado Grande Grosso    

Amarelo Retângulo Pequeno Fino 

Azul Triângulo - - 

- Círculo - - 

Tabela 3 – Constituição dos Blocos Lógicos adaptado de Caldeira (2009, p.367) 
 

Os blocos lógicos, tal como evidenciado na tabela 3, são um recurso bastante 

apelativo, na qual as peças podem ser construídas, em contexto sala de aula, em madeira, 

plástico, cartolina, ou outro material que não apresente perigo. Estas peças ao serem 

construídas pelos alunos devem apresentar as suas medidas proporcionalizadas.  

“Os materiais lógicos estruturados não servem para ordenar, pois não apresentam 

nenhuma gradação (com um mínimo e um máximo), nem tão-pouco para seriar, dado que 

não há peças iguais” (Alsina, 2004, p.14). No entanto, é importante que se estabeleça uma 

relação entre professor/aluno, de modo que, se estabeleça critérios para identificar 

separadamente cada peça. Assim, ao mencionar “peça pequena, amarela, circular” todos os 

alunos pensem nos atributos dos blocos, mesmo não os estando a visualizar.  

 

 

2.2.3 Geoplano 

 

O geoplano é um recurso manipulável produzido por Caleb Gattegno, em 1954. Os 

geoplanos, como muitos outros recursos, estão disponíveis em vários tamanhos e construídos 
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com diferentes materiais. No entanto, todos os geoplanos apresentam um tabuleiro com pinos, 

para que se possa prender os elásticos de diferentes cores, tal como apresenta a figura 8.  

 

 

               Figura 8 – Geoplano quadrangular 

  

O geoplano quadrado pode apresentar várias dimensões, sendo as mais conhecidas: 

3x3, 5x5 ou 10x10. Isto significa que, a base 3x3 tem três pinos de cada lado num total de 

nove pinos e assim, analogamente, para as outras dimensões.  

O geoplano circular pode ser apresentado em dois modelos – ver figura 8. Um modelo 

constituído por 24 pinos dispostos sobre uma circunferência ou outro modelo constituído por 

24 pinos dispostos numa circunferência mas, com 12 pinos numa circunferência concêntrica 

com um raio de metade da anterior. 

 

 

Figura 9 - Geoplanos circulares 

 

Este material permite analisar “as propriedades de cada figura (número de lados, 

diagonais, etc.); as relações entre as diferentes figuras (composição e decomposição, etc.) as 

relações espaciais, usando sobretudo sistemas de coordenadas (posição, distancia, etc.” 

(Alsina, 2004, p.70). O geoplano é um MDM que no ensino e aprendizagem da Matemática é 

utilizado na área de Geometria que numa fase posterior deve ser representado no papel 

ponteado para que todos os alunos possam ficar com o registo. Nesta área da Matemática, este 
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recurso, promove a resolução de problemas geométricos e, recorrendo à visualização, permite 

o desenvolvimento do raciocínio espacial e da modelação geométrica. Este recurso 

manipulativo permite ainda desenvolver o interesse pedagógico, tal como: 

 

 “Familiarizar as crianças com diferentes tipos de polígonos mediante 

impregnação multissensorial; 

 Representar figuras geométricas observadas no meio envolvente; 

 Estimular a construção de um mesmo tipo de figura, variando a sua 

disposição no espaço; e com diferentes ângulos; 

 Desenvolver o sentido de simetria; 

 Treinar a colocação de figuras através de referências orais; 

 Fazer labirintos; 

 Fazer itinerários; 

 Orientação e localização de pontos numa recta, segundo coordenadas 

lineares e localização de pontos no plano com dois parâmetros direcionais; 

 Calcular perímetros; 

 Calcular áreas; 

 Construção de figuras equivalentes; 

 Composição e decomposição de figuras” 

                          (Caldeira, 2009, p.412). 

 

2.2.4 Material Cuisenaire 

 

O material cuisenaire também conhecido por números coloridos, surgiu no século XX, 

nos anos 30, sendo criado por George Cuisinaire Hottelet. Um dos objetivos desta criação foi 

combater a memorização e, por isso “as barras de cores são um material manipulativo 

especialmente adequado para a aquisição progressiva das competências numéricas” (Alsina, 

2004, p.34).  
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Figura 10 - Material Cuisenaire 

 

Este MDM é constituído por 241 barras de cores cujo comprimento varia de 1 a 10cm. 

Cada barra, correspondendo a um número, varia da anterior 1cm. 

 
 

 

Tabela 4 – Representação das Barras de Cuisenaire 

 

As Barras de Cuisenaire, segundo Oliveira (2006), desenvolvem a “atenção, a 

memória, a imaginação, as capacidades de cálculo mental, de associação, de dedução, de 

construção de noções matemáticas e de abstração” (p.166). Assim sendo, as barras de  

Cuisenaire no ensino e aprendizagem da Matemática “são muito uteis para introduzir e 

praticar as operações aritméticas”, servindo ainda, de suporte à imaginação dos números e 

suas leis, no cálculo mental e nas operações aritméticas (Alsina, 2004, p.34). Este material 

pode funcionar ainda, para cobrir superfícies desenhadas em papel, medir áreas, fazer 

construções, efetuar composições e decomposições de números, resolver problemas e 
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construir gráficos de colunas (Educamat, 2006). Apesar da sua importância este MDM deve 

ser retirado dos alunos no momento em que o professor considere necessário desenvolver o 

cálculo mental.  

Ao nível pedagógico, Caldeira (2009), enumera alguns aspetos da Matemática que o 

material Cuisenaire permite trabalhar: 

 

 “Compreensão da noção de número; 

 Decomposição de números; 

 Relações de grandeza; 

 Noção de par ou ímpar; 

 Manipulação das operações numéricas; 

 Resolução de situações problemáticas; 

 Múltiplos e divisores de um número inteiro; 

 Sequências; 

 Simetrias; 

 Frações e números decimais; 

 Perímetros; 

 Áreas; 

 Volumes” 

             (Caldeira, 2009, p.126). 

 

 

2.2.5 Material Multibase (Base 10) 

 

O Material Multibase foi criado nos anos 50, por um matemático húngaro, Zoltan 

Dienes. Este recurso é constituído por peças geométricas, podendo ser apresentado em 

diferentes materiais: madeira ou plástico. No entanto, mais tarde, a educadora Maria 

Montessori, com o objetivo de representar o sistema decimal, adaptou este material 

designando-o por material dourado por ser construído em madeira clara. 
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Figura 11 - Material Dourado 

 

Este MDM é constituído por cubinhos com 1cm de aresta que representam as 

unidades, por barras de 10 cubinhos que representam as dezenas, por placas de 10 barras que 

representam as centenas e por cubos de 100 placas que representam o milhar. 

A manipulação deste material permite desenvolver no ensino e aprendizagem da 

Matemática as quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão) do 

sistema de numeração, permitindo, ainda auxiliar na introdução dos algoritmos da adição com 

“transporte” e da subtração com “empréstimo”. Um dos jogos onde se aplica, claramente, este 

material, retirando o máximo partido das suas potencialidades é o Jogo do Banqueiro, descrito 

no ponto 3.2.2 do capítulo III. 

 

 

2.2.6 Origami  

 

O origami é de origem japonesa que significa “dobrar papel”. Através da dobragem do 

papel permite desenvolver os alunos na construção de polígonos, classificação de figuras 

geométricas, relacionar diferenças e semelhanças entre figuras, entre outros exemplos. O 

processo de dobragem é, considerado por nós, uma técnica matemática, no entanto, o produto 

final, é um material didático manipulativo de cariz matemático. 

 

 

Figura 12 - Origami em forma de coração 
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 A figura 12 demonstra um origami de coração realizado a partir de sucessivas 

dobragens de um papel, de dimensão definida à priori. 

Alguns historiadores salientam deste recurso manipulativo é um “hábito de dobrar 

papéis é tão antigo quanto a existência da primeira folha de papel obtida na china” 

(Achenbach, 1993, p.13). A utilização deste material manipulativo no ensino e aprendizagem 

da Matemática, propícia o desenvolvimento das relações espaciais, permitindo efetuar 

medições e reconhecer propriedades das figuras, como por exemplo os sólidos geométricos de 

papel, construídos através de sucessivas dobragens. Com esta abordagem constroem-se 

diferentes origamis com o tamanho desejado e com o papel ao seu critério. 

 

 

2.2.7 Pentaminós 

 

Os pentaminós são um conjunto de figuras formadas por cinco quadrados, este jogo 

dos pentaminós, foi criado Solomon W. Golomb em 1954. Apesar de ter sido pensado e 

relizado em 1954 apenas se tornou popular uns anos mais tarde, em 1957. 

 Os pentaminós são um caso específico dos poliminós, cujo objetivo é justapor peças 

para formar figuras ou imagens.  

 

 

Figura 13 - Peças do pentaminó com a sua respetiva nomenclatura 

 

 No ensino-aprendizagem da Matemática os pentaminós possibilitam um estudo 

dinâmico e motivador no que respeita à área de Geometria, Álgebra e Aritmética. Deste 

modo, Lorenzato (1998) considera que pentaminós podem ser abordados na medida em que 

desenvolvem “a percepção espacial, o raciocínio lógico, a generalização e o senso estético. 

Seu emprego é eficiente na compreensão e na exploração de conceitos de semelhança, 
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simetria, perímetro e área” (Lorenzato, 1998, p.53). Para que os alunos construam diversas 

figuras, é necessário que conduzam a vários critérios para chegar à forma pretendida. A 

manipulação deste material, segundo Caldeira (2009) possibilita a transformação geométrica 

de figuras, resolver problemas e nomeadamente, descobrir várias eventualidades de resolver 

pavimentações com diferentes formas.  

 

2.2.8 Polydron 

 

O polydron é um MDM que permite a manipulação individual. Este recurso é 

constituído por peças poligonais de encaixe que têm a forma de triângulos, quadrados, 

retângulos, pentágonos e hexágonos. Todas estas peças são encaixadas de forma a construir 

poliedros. 

 

 

Figura 14 - Polydron 
 

No ensino e aprendizagem da Matemática, o polydron permite desenvolver a 

motricidade fina, obter facilmente a planificação de sólidos, concretizando construções no 

plano e no espaço e, explorando desta forma vários conteúdos na área da Geometria.  

 

 

2.2.9 Sólidos geométricos 

 

Os sólidos geométricos representam figuras espaciais que facilitam a interpretação do 

espaço, objetos espaciais e a sua relação. 
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Figura 15 - Sólidos geométricos 

 

 Estes materiais são convencionalmente construídos em madeira ou papel, e têm 

em Geometria “uma estreita relação entre a classificação e o estabelecimento de relações 

entre os objetos, a identificação de características e a construção de definições” (Breda, 

Serrazina, Menezes, Sousa, Oliveira, 2011, p.35). Os sólidos geométricos, têm como objetivo 

manipular, explorar, construir, transformar e relacionar características de um sólido com outo 

sólido ou, até com objetos reais similares. Assim, por exemplo, um aluno pode comparar as 

caraterísticas de um cubo com um paralelepípedo verificando em que diferem estes sólidos. 

No entanto, pode ainda relacionar um paralelepípedo com uma caixa de fósforos, um objeto 

do seu quotidiano. 

 

 

2.2.10 Tangram  

 

O tangram é um puzzle de origem chinesa que significa “7 tábuas da sabedoria”. 

Alguns investigadores apontam que este recurso teve origem na época da dinastia Chu (710-

330 a.C.). Este recurso lúdico é apresentado em diferentes formatos: quadrado, oval e 

coração. Este material, também conhecido como “Puzzle Chinês”, surgido no século XIX, 

rapidamente se expandiu por todo o mundo, aparecendo nos mercados, em vários materiais 

como cartão, pedra, plástico e metal. O tangram, segundo Santos (2008), é considerado um 

jogo lúdico que envolve as crianças em inúmeros desafios. Assim sendo, com este material 

“nas aulas de matemática, as formas geométricas que o compõem, permite que os 

professores vejam neste material a possibilidade de inúmeras explorações” (Santos, 2008, 

citado por Caldeira, 2009, p.391) 
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O tangram tradicionalmente utilizado nas escolas é o tangram quadrado que é 

formado por sete peças: um quadrado, um paralelogramo, dois triângulos pequenos 

geometricamente iguais, um triângulo médio e dois triângulos maiores geometricamente 

iguais, tal como se pode observar pela figura16. 

 

 

Figura 16 - Tangram quadrado 

 

 O tangram oval designado também por “ovo mágico”, é composto por nove peças: 

dois triângulos isósceles curvos, dois triângulos retângulos, curvos, dois triângulos retângulos 

grandes, um triângulo isósceles e dois trapézios curvos. 

 

 

Figura 17 - Tangram oval 

 

 O tangram coração é também constituído por nove peças: um quadrado, um 

paralelogramo, um trapézio retângulo, um triângulo isósceles, quatro triângulos retângulos, 

curvos. 

 

Figura 18 - Tangram coração 
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O tangram circular é formado a partir de um círculo, dividido em dez peças.  

 

 

    Figura 19 – Tangram circular 

 

O tangram é um jogo lúdico que permite desenvolver noções de superfície de área, 

abordar as figuras geométricas, considerar possíveis relações entre figuras, perceção espacial, 

composição de diferentes figuras em novos polígonos, entre outros exemplos.  

 

A sua utilização no ensino da Matemática é de grande interesse aprofundar a 

análise das diferentes formas geométricas, tanto no que se refere às suas 

propriedades (lados formados por linhas retas ou curvas, números de lados de 

cada figura, etc.), como nas relações que se podem estabelecer entre as diferentes 

figuras (composição e decomposição de figuras, etc.) (Alsina, 2004, p.82).  

 

A utilização deste MDM requer algumas regras para o seu bom funcionamento, que 

são as seguintes: 

 

a. Construção em superfície plana; 

b. Não se pode sobrepor peças; 

c. Todas as peças são utilizadas. 

 

Através da simplicidade deste material, conseguimos representar um vasto número de 

figuras de objetos ou animais. Com as peças do tangram, podemos criar figuras em todos os 

tangrans, quer seja quadrado, de coração, circular ou oval. Esta criação apenas é feita com um 

tangram escolhido, não podendo misturar peças de outros modelos. Aliando-se ao 

deslumbramento deste material torna-se fácil o seu manuseamento, favorecendo a abordagem 

da Geometria. 
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Figura 20 - Figuras formadas por peças do tangram 

 

A manipulação deste material, segundo Caldeira (2009), permite desenvolver 

conhecimentos matemáticos tais como: 

 

 “Identificar, comparar, descrever, classificar, desenhar; 

 Comparar e ordenar áreas/medir e adicionar áreas; 

 Comparar, ordenar e adicionar amplitudes de ângulos; 

 Estudar figuras semelhantes; 

 Compor de decompor diferentes tipos de polígonos; 

 Estudar polígonos equivalentes; 

 Comparar e ordenar perímetros 

 Analisar diferentes formas geométricas (propriedades – lados formados por 

linhas rectas ou curvas, número de lados de cada figura …” (Caldeira, 2009, 

p.398). 
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Capitulo III - Prática de ensino supervisionada no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na manipulação do material didático a 

ênfase não está sobre os objetos e sim 

sobre as operações que com eles se 

realizam. Discordo das propostas 

pedagógicas em que o material didático 

tem a mera função ilustrativa. O aluno 

permanece passivo, recebendo a ilustração 

proposta pelo professor respondendo sim 

ou não a perguntas feitas por ele.” 

(Carvalho, 1990, p.107) 
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Nota introdutória 

 

Procedente ao estudo efetuado anteriormente, o presente capítulo visa demonstrar as 

estratégias por nós adotadas, em contexto da unidade curricular Estagio I. 

Vários estudos nacionais e internacionais têm evidenciado que a manipulação de 

materiais didáticos, nos primeiros níveis de escolaridade, é fundamental para uma 

aprendizagem bem-sucedida (Ponte & Serrazina, 2000). De facto, o uso correto de materiais 

didáticos é um modo facilitador de aprendizagem de conteúdos por parte dos alunos. Deste 

modo, os materiais didáticos manipulativos mencionados em capítulos anteriores, 

selecionamos alguns para aplicar em contexto de estágio no 1º CEB. 

Assim, primeiramente, a utilização dos materiais didáticos manipuláveis no ensino e 

aprendizagem da Matemática em contexto de estágio fez-se acompanhar de planificações ao 

longo das aulas lecionadas, anexadas à presente dissertação. Neste sentido, antes de abordar o 

que foi realizado, consideramos relevante uma breve fundamentação sobre a planificação das 

atividades educativas. Posteriormente, incidiremos com uma breve contextualização da escola 

e da turma, na qual se lecionou os conteúdos da Unidade Curricular Estágio I, de forma a 

percebermos o contexto no qual serão abordadas as estratégias e, assim, proceder-se-á à 

correta escolha das mesmas. De seguida, apresentar-se-á as atividades desenvolvidas – o Jogo 

“Corre-Corre”, “O jogo do banqueiro” e o “Geogebra divertido” – no ensino da Matemática 

no 1º CEB, realçando a importância dos materiais didáticos utilizados. Por fim, fechar-se-á o 

presente capítulo expondo as atividades desenvolvidas no contexto de ensino referido 

anteriormente, bem como o contributo do uso destas no ensino do tema em questão. 
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3.1 Caraterização da instituição / turma do 1º CEB 

 

No que refere ao contexto de estágio no 1º CEB, a Prática Pedagógica desenvolveu-se 

com a aplicação de materiais didáticos manipulativos na disciplina de Matemática. Assim 

sendo, esta aplicação foi realizada numa turma de 1º ano de escolaridade – turma O7 – que 

tinha como Professora Titular de Turma (PTT) a Professora Márcia Cabanelas.  

Segundo Cabanelas (2012) a turma O7 era constituída por 23 alunos, 11 do género 

feminino e 12 do género masculino. No entanto, constatamos que na atividade diária apenas 

frequentam 10 alunos do sexo feminino uma vez que, um dos intervenientes nunca 

compareceu na escola. 

De acordo com a PTT, a turma O7 era constituída por alunos que frequentaram, na sua 

totalidade, o ensino pré-escolar e, ingressaram para o 1º CEB a completar os 6 anos de idade 

até ao mês de dezembro. Relativamente à idade do agregado familiar, à data, as idades 

estavam compreendidas entre os 31 e os 45 anos. 

Segundo o Plano de Trabalho de Turma, antigo Projeto Curricular de Turma, como 

podemos constatar no gráfico circular 1 e na tabela 5 que se seguem, a escolaridade do 

agregado familiar, maioritariamente, apresenta cursos superiores. 

 

 

   

                  Gráfico 1 – Habilitações académicas em percentagem 

                                                                                         Tabela 5 - Habilitações académicas dos pais dos intervenientes   

 

No que concerne às aprendizagens, os intervenientes apresentam uma heterogeneidade 

ao nível de aprendizagem. Segundo Cabanelas (2012) relativamente à disciplina de 

Matemática os alunos revelam sucesso e interesse por esta área, sendo poucos os casos em 

que apresentam falta de atenção e falta de autonomia.  

 

Habilitações Académicas  

   Pai Mãe 

Doutoramento 3 0 

Mestrado 0 1 

Licenciatura 4 8 

Pós-graduação 0 1 

Bacharelato 1 0 

12º ano 6 9 

Igual ou Inferior ao 9º ano 8 2 
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À partida, somos levados a concluir que muitas das dificuldades verificadas se 

devem ao pouco cumprimento de regras, ou seja, consideramos que a formação 

cívica será uma das áreas que terá de ser bem trabalhada para se poder vir a ter 

sucesso com estes alunos (p.12). 

 

Desta forma, os alunos vão evidenciando dificuldades nas aprendizagens não por falta 

de capacidades mas sim por falta de motivação. 

A turma referenciada inseria-se no Centro Escolar (CE) da Araucária pertencente à 

rede pública nacional. Esta instituição encontra-se integrada no Agrupamento de Escolas 

Morgado de Mateus, localizada em Vila Real. Este CE, inserido no Bairro Dr. Francisco Sá 

Carneiro era, à data, ladeado por espaços exteriores bastante amplos, era devidamente vedado 

e possuía sistema de segurança. Procedente da análise da ficha de caraterização da Escola do 

1º CEB verificamos que este era, aquando da análise do documento, constituído por docentes 

e não docentes, sendo este conjunto composto por 19 professores do 1º ciclo, 3 professores de 

ensino especial, 3 educadores, 10 assistentes operacionais, 3 auxiliares de ação educativa e 7 

assistentes, na qual não se menciona sua função. Constatou-se, igualmente, que a coordenação 

deste estava a cargo do professor Álvaro Costa (Costa, 2013). 

A sala de aula onde toda a experiência de ensino e aprendizagem se desenrolou, era 

bastante acolhedora e a sua disposição era atrativa relativamente a toda a gama de cores que a 

revestia.  

Através da planta da sala é possível observar que ao nível da organização dos espaços 

de aprendizagem, as mesas são utilizadas por dois alunos em simultâneo excecionando-se 

quatro casos. Estes alunos, que estavam numa carteira sozinhos, trabalhavam melhor assim, 

não se distraindo nem distraindo o seu companheiro e, por este motivo a professora optou por 

esta disposição. Para uma melhor observação da sala de aula podemos visualizar a figura 21 

que representa a planta da sala.  
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Figura 21 – Planta da sala do 1º CEB 

 

A Professora responsável pela unidade curricular (UC) de Estágio I mencionou que o 

estágio iria decorrer em escolas do 1º CEB. Deste modo, a turma de mestrado foi dividida em 

grupo de três elementos para que todo trabalho fosse desenvolvido de uma forma plena. 

A atividade letiva procedente da UC Estágio I, decorreu entre 11 de fevereiro e 30 de 

maio, três dias por semana – segunda a quarta – e com carga horária diária de 5 horas. Deste 

modo, o estágio perfez, aproximadamente, um total de 195 horas.  

Nesse enquadramento, a experiência pedagógica sucedeu-se em duas partes distintas, 

embora ambas cruciais para um bom desempenho a nível profissional. Numa fase inicial, 

durante duas semanas, o estágio desenvolveu-se a partir da observação/cooperação dos alunos 

bem como da PTT. A observação na sala de aula está inteiramente relacionada com a 

avaliação uma vez que é contínua em todo o processo de ensino e aprendizagem. Através da 

observação conseguimos compreender as atitudes que os participantes têm no seu meio 

natural, ou seja, nas atividades do seu quotidiano, que posteriormente teremos de ter em 

atenção. No entanto, para se revelar uma boa observação, o observador deve ter um guião 

registo de dados ou escalas para anotar todas as observações efetuadas. As escalas/registos de 

observações devem depender dos objetivos gerais e específicos que são determinantes para a 

aula observada (Oliveira, 2005). 

A observação realizada na turma em estudo, foi na perspetiva de Estrela (1994) uma 

observação participante. Esta caraterização foi feita porque o observador participou/interferiu 

no grupo em estudo. Neste grupo, o observador desenvolveu uma observação-ação na sala de 
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aula. Segundo Estrela (1994), “a observação participada corresponde a uma observação em 

que o observador poderá participar, de algum modo, na actividade do observado, mas sem 

deixar de representar o seu papel de observador e, consequentemente, sem perder o respetivo 

estatuto” (p.35). 

Numa outra perspetiva, a observação é um caminho em direção ao conhecimento 

global do ser humano. “A observação presta-se também à análise reflexiva sobre o modo 

como o Homem implicado na vida social elabora os seus saberes” (Massonnant (1988), 

citado por Parente, 2002, p.208). Assim sendo, a observação, quando destinada ao processo 

de formação de professores é, essencial, pois através desta tomamos consciência daquilo 

devemos ter em atenção enquanto futuros profissionais do ensino. 

A responsabilização constituiu a fase seguinte, onde se procedeu à lecionação de 

algumas aulas nas quatro áreas de formação: Matemática. Língua Portuguesa, Ciências 

Naturais e História e Geografia de Portugal. Concretamente nas aulas de responsabilização da 

disciplina de Matemática houve lugar à aplicação de alguns materiais manipuláveis, 

selecionados por nós, consoante os conteúdos a abordar pois, tal como é defendido por Ponte 

e Serrazina, “os conceitos e relações matemáticas são entes abstractos, mas podem encontrar 

ilustrações, representações e modelos em diversos tipos de suportes físicos” (2000, p.116). 

 

 

3.2 Descrição das atividades desenvolvidas utilizando materiais didáticos 

  

“Uma das principais finalidades do ensino da matemática de hoje é ensinar os alunos 

a tornarem-se resolvedores de problemas, flexíveis e reflexivos, que possam aplicar as ideias 

matemáticas numa grande variedade de situações” (Vale, 1999, p.5).  

Partindo da referente citação, antes da elaboração dos materiais didáticos 

manipulativos na Prática de Ensino Supervisionada, houve uma reflexão acerca deles para que 

pudessem ser aplicados em vários contextos de aprendizagem. Neste sentido, procuramos 

criar/recorrer a recursos que estivessem de acordo com a planificação que elaboramos relativa 

aos conteúdos do programa do ano em questão. Uma vez que todas as atividades foram 

cuidadosamente planificadas e, estamos cientes da sua importância, parece-nos crucial 

destacar alguns aspetos sobre esta temática. Assim sendo, a planificação é considerada como a 

tomada de decisões do professor perante a sua atividade letiva, determinando o que vai ser 

ensinado, o tempo que vai dedicar a cada tópico a lecionar, como vai organizar a turma e o 
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tempo que cada elemento pode intervir. Destacamos ainda que, a planificação, aborda na 

maioria das vezes, conteúdos com uma vasta diversidade de atividades.  

A planificação aparece como uma síntese ao currículo de cada ciclo, programado de 

forma diária. Outra função atribuída, é a gerência que o professor lhe atribui perante as suas 

atividades programadas, a constituição de grupos, a compreensão das interrupções, para de 

melhor forma gerir a sua lecionação (Arends, 1995). 

Para vários autores como Ralph Tyler (1950), Mager (1962), Briggs (1979), entre 

outros autores citados por Arends (1995), a planificação educativa carateriza-se pela 

sintetização dos objetivos de ensino, o método e as estratégias a adotar para promoverem os 

objetivos prescritos. 

A planificação depende da pedagogia que se adota e o modelo curricular que o 

professor defende. Planificar é estabelecer um plano seguindo o programa, ou seja, manter 

uma relação com o currículo para alcançar aprendizagens. O ato de planificar deve ser 

ajustado à realidade e estabelecer condições que motivem os alunos, bem como proporcionar 

momentos de avaliação. Com a planificação pretende-se que exista uma relação com os 

objetivos gerais e específicos, para que as atividades planeadas estejam de acordo com a 

apropriação que estabelecem com o programa: “Uma boa planificação é aquela que faz uma 

«equilibração» no sentido Piagetiano de todas essas variáveis” (Zabalza, 1994, p.5). Neste 

sentido, uma planificação equilibrada é aquela que converte todas as ideias subjacentes ao 

programa e eticamente pedagógicas num curso de ação. 

A planificação quando bem estruturada deve ser flexível e ser colocada de parte 

quando não está de acordo com as necessidades dos alunos. Vários estudos realizados 

apontam que o ensino, planificado, é melhor do que aquele que é baseado em acontecimentos 

não direcionados. O caráter temporal de uma planificação permite distinguir cinco tipos: 

planificação anual, planificação do período, planificação da unidade, planificação semanal e 

planificação diária (Arends, 1995). Iremos apenas debruçar o estudo na planificação diária 

que foi a realizada na prática letiva em contexto de estágio.  

Na planificação diária, relativamente aos objetivos da planificação, esta requer a 

adaptação ao programa de forma esquematizada, devendo fazer referência a fontes de 

informação como o tempo e os recursos a utilizar em cada atividade. Na forma do plano, estão 

inseridas as descrições das atividades para posteriormente se proceder à realização da 

avaliação (Arends, 1995).  
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Os planos de aula esquematizam todo o processo realizado na aula que se programa. 

Os objetivos, as atividades, o tempo, os materiais e o tipo de avaliação, apresentam-se de 

forma simples, clara e específica, para posteriormente ser projetada na prática. Os planos de 

aula iniciam-se e decorrem tendo por base atividades que promovam participação ativa dos 

alunos, terminando com referência ao trabalho de casa. 

Com vista a proporcionar uma planificação diária eficaz, aquando das suas 

elaborações, teve-se como princípios de avaliação em toda a prática de ensino supervisionada 

três momentos avaliativos distintos: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a 

avaliação sumativa.  

A avaliação diagnóstica consistia num pequeno diálogo, ao início da aula, sobre os 

conteúdos abordados na aula anterior, com o objetivo de avaliar os conhecimentos 

previamente adquiridos e os consolidados para a lição do dia.  

A avaliação formativa dividia-se em avaliação do processo e avaliação dos resultados, 

sendo que, a primeira dividia-se, por sua vez, em observação não instrumentada e observação 

instrumentada. Na observação não instrumentada avaliava-se os alunos através das tarefas 

realizadas e, na observação instrumentada, avaliava-se os alunos ao nível das atitudes com o 

recurso a uma grelha de verificação de atitudes. A segunda – avaliação dos resultados – 

consistiu na avaliação de todo o trabalho realizado. 

No final de todas as estagiárias lecionarem, seguiu-se a avaliação sumativa. 

Consistindo esta, na elaboração de uma Ficha de Avaliação com o objetivo de avaliar os 

conhecimentos adquiridos ao longo de todas as lições. 

Na tentativa de elucidar acerca da avaliação, procedeu-se à análise de vários autores 

como Black e Wiliam (1998) e Stiggins, (2002), citados por Lopes e Silva (2011), a avaliação 

formativa deve ser diversificada e sistemática de modo a acompanhar todas as atividades de 

aprendizagem, para que possa, obter o máximo de informações acerca dos alunos para haver 

uma reestruturação das atividades ou modos de ensino. 

Toda a avaliação é feita pelo processo de ensino e aprendizagem, que segundo Crahay 

(1999) é realizada pelo seu caráter normativo, pelo que os pais e os professores lhe atribuem 

grande importância. “A avaliação deve apoiar a aprendizagem de uma matemática relevante 

e fornecer informações úteis quer para os professores quer para os alunos” (Crahay (1999) 

citado em APM., 2007, p.23). Dependendo da sua função a avaliação pode ser caraterizada 

por avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa (Ferreira, 2007). 
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A avaliação diagnóstica consiste em conhecer melhor todas as caraterísticas da turma 

para iniciar novos conteúdos, ou mesmo para dar continuidade às aprendizagens. A avaliação 

formativa tem como principal função a transmissão de informação entre os intervenientes, 

possibilitando o feedback sobre os êxitos e dificuldades apresentadas. Este tipo de avaliação 

permite uma intervenção atempada no sentido de encaminhar os alunos para o sucesso da 

disciplina. A avaliação sumativa é uma avaliação que nos remete a uma tradição que resulta 

em mostrar uma nota quantitativa que é projeta para o exterior (Ferreira, 2007). 

A avaliação formativa, sendo esta a mais evidenciada nas nossas práticas de ensino 

supervisionadas, é realizada com o objetivo de melhorar todos os processos de ensino e 

aprendizagem realizados. Desta forma, os alunos ao receberem feedback pelos professores 

irão ultrapassar todas as dificuldades e combater as lacunas apresentadas, de forma a 

atingirem o máximo potencial (Lopes & Silva, 2011). 

Esta avaliação permite aos professores refletir sobre as suas ações educativas com o 

objetivo de melhorar as suas estratégias de ensino, bem como refletir sobre a seleção dos 

recursos a utilizar, em função dos alunos (Ferreira, 2007). Os professores ao dialogarem, com 

os alunos, sobre as tarefas de avaliação, ajudá-los-ão no cumprimento dos objetivos. Neste 

sentido, os alunos assumem maior responsabilidade e aprendem de forma mais 

autónoma/independente (APM, 2007). 

A implementação de uma eficaz avaliação formativa, leva os alunos a atingir sucesso 

escolar. Desta forma, os professores devem: comunicar aos alunos todos os objetivos de 

aprendizagem em que vai focar a avaliação, recolher dados que permitam ajudar o aluno a 

progredir, articular as suas práticas de ensino após uma reflexão, e disponibilizar aos alunos 

feedback que lhes permitam compreender quais os objetivos a melhorar. Os alunos devem 

ainda ter a oportunidade de se envolverem na autoavaliação, permitindo que, o aluno reflita 

sobre as suas aprendizagens e, o professor verifique o que os alunos consideram da sua 

própria conduta no processo de ensino e aprendizagem (Lopes & Silva, 2011). 

Numa outra perspetiva, a avaliação assumida no sistema de ensino e aprendizagem é 

composta por três fases: planificação, execução e avaliação.  

Na planificação define-se os objetivos e organiza-se o que se pretende abordar 

consoante os alunos em estudo. É, portanto, uma orientação para a fase de execução, 

denominada pela maioria dos autores, avaliação diagnóstica. Na fase de execução, segundo 

Bloom (1971), o professor, através de instrumentos, analisa o processo de ensino e 

aprendizagem para verificar se o planificado vai ao encontro da prática pedagógica aplicada. 
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Neste momento decorre a avaliação de regulação, também caraterizada por avaliação 

formativa. Após várias sequências de ensino, com o objetivo de verificar em que medida os 

objetivos definidos foram ou não atingidos prossegue-se a avaliação sumativa, que se valida 

como um meio de certificação (Bloom (1971), citado por Lemos, 1988). 

Tendo em conta a definição de planificação diária, apresentamos uma planificação 

elaborada na prática de ensino supervisionado no 1º CEB que enquadra no tema da 

dissertação. Contudo, todas as planificações elaboradas neste estágio encontram-se em anexo 

(Anexo I em CD).  

 

Discente: Andreia Magalhães Fernandes nº 54338 

Professor cooperante: Dr. Márcia Cabanelas 

Ano: 1º  

Aula nº: 4 Data: 10 abril de2013  

Conteúdos: Números e operações 

 Números naturais: 

                        - Noção de número natural; 

Objetivos específicos Atividades Recursos Avaliação 

- Representa números 

naturais (de 1 ao 100) 

 - Identifica o número 

que se posiciona antes e 

depois de um dado 

número; 

- Decompõe números até 

ao 100 (exemplo: 

70=30+40, 70=20+50, 

70=15+55); 

- Utiliza números 

envolvendo quantidades; 

- Ordena números; 

- Efetua cálculo mental; 

- Adiciona números 

- Jogo “Corre-Corre” 

com quatro níveis. 

-Computador; 

-Quadro interativo; 

-Cartões corre-corre ; 

-Cartões numéricos; 

- Quadrados mágicos; 

- Cartão Material 

cuisenaire; 

-Material cuisenaire; 

-Formulário do jogo 

“corre-corre” com os 

diferentes níveis. 

 

Avaliação Formativa: 

- Avaliação do 

Processo: 

 Observação 

não 

instrumentada; 

- Avaliação dos 

Resultados 

 Cartão 

preenchido do 

jogo “corre-

corre” 
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naturais mentalmente; 

- Subtrai números 

naturais mentalmente; 

- Conjuga números de 

modo a satisfazer as 

condições necessárias: 

quadrado mágico; 

- Reconhece as funções 

do material cuisenaire. 

Tabela 6 – Planificação de Matemática relativa ao 1º CEB 
 

Relativamente ao conteúdo Números e Operações, objetivando a análise nos Números 

Naturais, planificamos dois jogos, em que um deles se desenvolveu em várias etapas, que se 

desenrolaria por toda a manhã. Neste sentido, procuramos criar uma manhã alusiva à 

Matemática. 

O jogo realizado na mesma prática de ensino teve a nomenclatura de “Jogo do 

Banqueiro”. No “Jogo do Banqueiro” a turma é composta em cinco grupos, nos quais um 

elemento será o banqueiro. Nesta atividade cada equipa é composta por 4 elementos, exceto 1 

grupo que é composto por 5 elementos. 

Concernente à organização das crianças em grupos, optou-se por dispô-las em grupos 

de três a cinco alunos, uma vez que, desta forma, existe maior benefício da aprendizagem 

cooperativa na sala de aula ao nível das categorias cognitivas, sociais, psicológicas e 

académicas. Segundo Johnson, Johnson e Holubec (1993), citado por Lopes e Silva (2009), a 

aprendizagem cooperativa é definida “como um método de ensino que consiste na utilização 

de pequenos grupos de tal modo que os alunos trabalhem em conjunto para maximizarem a 

sua própria aprendizagem e a dos outros colegas” (p.3). 

Um dos objetivos centrais deste jogo é desenvolver a perspicácia do cálculo mental e a 

concentração – uma pequena distração é suficiente para não se sair vitorioso do jogo. 

Contudo, procuramos motivar os alunos, desenvolvendo o cálculo mental da adição e 

subtração de números naturais, através de um processo cooperativo. Nesse enquadramento, 

para que este jogo tivesse a mesma duração em todos os grupos, apresentou-se no quadro 

interativo o tempo limite de cada nível e distribuiu-se por cada equipa um guião com a 

explicação das atividades a realizar em cada nível.  
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O outro jogo realizado nesta prática de ensino teve a atribuição da nomenclatura Jogo 

“Corre-Corre”. Este estabelece-se com uma diversidade de recursos na qual, cada equipa terá 

quatro níveis de graus de dificuldade acrescida. Face aos níveis do jogo, os alunos foram 

agrupados consoante os diferentes níveis de aprendizagem. De igual modo, os alunos com 

rendimento escolar mais baixo, melhoram os seus resultados quando estudam com alunos 

com melhor rendimento escolar (Lopes & Silva, 2009). Cada equipa é composta por 3 

elementos, exceto 1 grupo que é composto por 4 elementos, ou seja, conseguimos desta forma 

dividir a turma em 6 equipas de 3 alunos e 1 equipa com 4 alunos.  

Relativamente ao conteúdo Geometria, pretendendo a análise nas figuras no plano e 

sólidos geométricos: composição e decomposição de figuras, planificamos uma tarefa que se 

desenvolveria através de um software didático - Geogebra.  

 

Como se tem vindo a confirmar pela investigação realizada nos últimos anos, as 

aplicações de geometria dinâmica favorecem a compreensão dos conceitos e de 

relações geométricas, pelo que devem ser utilizadas para observar, analisar, 

relacionar e construir figuras geométricas e operar com elas (Colaço et al, s.d., 

p.1). 

 

A atividade desenvolvida no Geogebra consistiu em trabalhar os conteúdos da 

geometria de uma forma dinâmica e exploratória, uma vez que os alunos ao interagirem e 

explorarem materiais didáticos e softwares alcançam mais facilmente os tópicos abordados. 

“A escola de hoje deve estar deve estar dotada tecnologicamente para que assim possa 

responder aos interesses e motivações dos alunos, atingindo em pleno e os seus objetivos 

propostos e ainda familiarizar os alunos na utilização das TIC” (Ribeiro, & Escola, 2013, 

p.127). 

Nesta atividade pretende-se explorar o tangram numa página html, que fora 

previamente elaborada no Geogebra. Deste modo, pretende-se explorar as propriedades e 

classificações das figuras geométricas, a composição e decomposição das figuras do tangram 

e, paralelamente, constatar se estas contêm linhas retas ou curvas. A atividade ao ser 

explorada numa página html, permite aos alunos verificarem as figuras geométricas em 

contextos diferentes do quotidiano (papel, cartão, plástico). O Tangram ao ser explorado 

numa página html, permite aos alunos, sempre que pretenderem manipular este material, faze-

lo de um modo gratuito.  
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Seguidamente, iremos debruçar-nos detalhadamente em cada atividade realizada no 

1ºCEB e o seu procedimento na sala de aula.  

 

3.2.1 Jogo do Banqueiro 

 

O jogo iniciou-se com um breve diálogo introdutório, através do qual se apresentou o 

guião do jogo (Anexo II em CD), o material Multibase a ser utilizado e as suas respetivas regras, no 

sentido de verificação dos conhecimentos prévios sobre o tema em análise. Neste jogo o 

conteúdo a abordar é Números e Operações, relativamente aos seguintes tópicos: números 

naturais e noção de número natural. Com a realização do jogo, pretende-se que os alunos 

convertam as unidades em dezenas e as respetivas dezenas em centenas, conhecer os números 

naturais até 100, bem como, contar os números naturais até 100. Nesta fase os alunos já 

deveriam ter adquirido os números naturais até 100 abordados na aula anterior. 

Posteriormente ao diálogo procedeu-se à realização do jogo. Para a realização do jogo 

a turma foi dividida em cinco grupos, nos quais um elemento da turma foi o banqueiro. Nesta 

atividade os alunos lançaram um dado, construído em trabalho de casa anteriormente pedido 

e, receberam o respetivo número em cubinhos. Quando os alunos obtiveram 10 cubinhos 

dirigiram-se ao banco para proceder à troca destes pela barra correspondente à dezena que, 

esta troca foi realizada pelo banqueiro.  

 

Figura 22 – Troca dos cubinhos pela barra 
 

Este procedimento decorreu de forma organizada. O jogo terminou quando um dos 

grupos obteve a centena.  

 

 

Figura 23 – Troca das barras pela placa 
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A organização das tarefas do grupo realizou-se através de uns cartões com a atribuição 

de papéis (Anexo III em CD). Após a realização do jogo, o responsável de cada grupo registou num 

guião, fornecido pela docente estagiária, os resultados obtidos no jogo acima supracitado para 

um posterior diálogo em grande grupo.  

 

 

3.2.2 Jogo do Corre-Corre 

 

A atividade iniciou-se com um breve diálogo introdutório, através do qual se 

apresentou o guião do jogo (Anexo IV em CD) a realizar e as suas respetivas regras. O jogo “Corre-

Corre” que deteve de imediato entusiasmo pelos alunos. Relativamente ao conteúdo do jogo, 

este refere-se igualmente ao conteúdo Números e Operações, abordando os números naturais 

e a noção de número natural. Com a realização deste jogo, pretende-se que os alunos 

representem os números naturais (de 1 ao 100), identifiquem o número que se posiciona antes 

e depois de um dado número, decomponham os números até ao 100 (exemplo: 70 = 30 + 40, 

70 = 20 + 50,  70 = 15 + 55), adicionem e subtraiam números naturais mentalmente, efetuem 

o cálculo mental e reconheçam as funções do material cuisenaire. 

Posteriormente, efetuou-se a divisão dos alunos pelos respetivos grupos e procedeu-se 

à distribuição dos respetivos recursos para a realização do jogo.  

O primeiro nível do jogo consistia em organizar quadrados mágicos com o dominó, 

desenhando as peças no respetivo lugar. “Um quadrado mágico é uma tabela quadrada de 

lado n, onde a soma dos números das linhas, das colunas e das diagonais é constante, sendo 

que nenhum destes números se repete” (Silva, sd, p.1). Teriam, portanto, de as colocar na 

posição indicada de maneira a formar um quadrado mágico, de modo a que a soma das pintas 

na horizontal e na vertical seja o número representado na figura.  

 

     

                                            

 

 

 

Figura 24a                                                         Figura 24b 

       Figura 24 - Resolução do exercício quadrado mágico 
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Posteriormente, o segundo nível, consistia em colocar o material Cuisenaire sob a 

superfície ocupada pela figura da girafa. “Feito de madeira ou em plástico, é constituído por 

241 prismas quadrangulares de 10 cores diferentes, sendo que a cada cor corresponde um 

tamanho diferente, entre 1 e 10 centímetros – a Escala de Cuisenaire” (Contente, 2012, 

p.15). Os alunos deveriam colocar ao lado do desenho da girafa, o número de barras que 

utilizava pela sua respetiva cor de modo a identificar o valor total da respetiva girafa. 

 

        

                                              Figura 25a                                                           Figura 25b 

Figura 25 - Resolução da girafa Cuisenaire 

 

No terceiro nível, através dos cartões “quadrados sem rodeios” os alunos teriam de 

descobrir o cálculo que teriam de efetuar para obter o número representado no cartão. Este 

jogo foi elaborado partindo da ideia do Jogo do 24. Neste nível os alunos estão sentados à 

volta da mesa, havendo um elemento que coloca os cartões no centro da mesa.  

Nesta atividade os alunos teriam de utilizar todos os números do cartão para alcançar o 

resultado pretendido com as operações estudadas. Neste caso os alunos só recorreriam à 

operação da adição e subtração que eram as operações estudadas até à data de realização. 

Ganha a carta em jogo o aluno que consiga dar a solução.  

Os participantes devem manter-se sentados e em silêncio durante o jogo, para que haja 

maior concentração. Com estes cartões pretende-se desenvolver treino do cálculo mental, criar 

o hábito de relacionar os números entre si e conceber o gosto de aprender Matemática.  
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                                      Figura 26a                                                   Figura 26b 

Figura 26 – Resolução do jogo quadrados sem rodeios 

 

Seguidamente, no quarto nível, através de uns cartões, os alunos teriam de efetuar 

cálculo mental para obter o resultado pretendido. Neste nível, dois dos alunos deveriam retirar 

dois cartões de pontos e colocar à frente da testa para que o colega de equipa possa observar o 

cartão. O elemento da equipa que tira o cartão não pode ver a seu respetivo cartão. O árbitro, 

que neste caso é o terceiro elemento, pronúncia à respetiva equipa o valor total dos respetivos 

cartões de pontos. Deste modo, ambos os elementos da equipa exercitam o cálculo mental. 

Após acertarem no cálculo, o árbitro deve apresentar as contas no guião que foi fornecido no 

início da aula, para que a equipa possa confirmar se o cálculo está, ou não, correto. O árbitro é 

alternado sempre que um cálculo esteja correto para que todos os membros da equipa troquem 

os seus papéis desempenhados na atividade. 

 

             

                                    Figura 27a                                                                 Figura 27b 

Figura 27 – Jogo dos cartões de pontos 
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3.2.3 Geogebra Divertido 

 

A tarefa “Geogebra Divertido” (Anexo V em CD) iniciou-se dialogando com os alunos, no 

sentido de verificação dos conhecimentos prévios sobre o tema em questão. Nesta fase, os 

alunos já deveriam ter adquirido o nome das figuras geométricas, reconhecer algumas 

diferenças entre elas e, identificar linhas retas e curvas. As questões debruçaram-se nos 

seguintes tópicos: 

 Se alguma vez estiveram em contacto com o tangram; 

 Se trabalharam com o tangram; 

 Que figuras geométricas contêm o tangram; 

 Se as figuras do tangram têm eixos de simetria.  

Com esta abordagem, os alunos ao se expressarem, devem referir o léxico matemático, 

o que, por conseguinte permitiria desenvolver nestes a comunicação matemática. 

Posteriormente ao diálogo, procedeu-se à instalação do software Geogebra nos 

computadores dos alunos para a sua realização.  

Para um bom acompanhamento da turma, agruparam-se os alunos a pares. Neste 

sentido, para facilitar o trabalho, a turma estava dividida em 11 pares e cada par continha o 

seu respetivo computador. Seguidamente, distribui-se por todos os grupos uma ficha de 

trabalho, como suporte da tarefa no Geogebra. Através do dinamismo do tangram, os alunos 

irão analisar os eixos de simetria das imagens referidas na ficha de trabalho. “O jogo 

Tangram torna possível o desbloqueio em alunos que não gostam da matemática e se sentem 

incapazes de compreendê-la, é a mola impulsora para compor e decompor as figuras” 

(Gangi, sd, p.2). 

   

                                        Figura 28a                                                                   Figura 28b 

Figura 28 – Aluno a explorar a tarefa “Geogebra divertido” 
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 Numa fase inicial, os alunos constroem através do Tangram dinâmico as imagens que 

estão na ficha de trabalho. Estas imagens mostram a posição das peças do tangram, para que 

os alunos se habituam ao programa. “A habilidade de visualizar pode ser desenvolvida, à 

medida que se forneça ao aluno materiais de apoio didático baseados em elementos 

concretos representativos do objeto geométrico em estudo” (Nascimento, 2012, p.127). Após 

estes se terem familiarizado com as figuras geométricas isoladas, irão sobrepor diferentes 

peças do tangram numa outra figura geométrica, não estando delineadas pela figura. Assim, 

desenvolvendo a noção espacial, visa-se a compreensão dos alunos por constatarem que, por 

exemplo, um quadrado pode ser formado por dois triângulos iguais.  

Com esta tarefa, constatamos que esta foi motivadora para os alunos, uma vez que 

estes pediram para realizar novamente outro dia. Assim sendo, como refere o Programa de 

Matemática do Ensino Básico (Ponte et al, 2007), abordar/consolidar conceitos de uma forma 

atrativa e dinâmica desperta nos alunos o interesse por qualquer atividade a realizar. “O 

ensino e a aprendizagem da geometria deve, neste ciclo, privilegiar a exploração, a 

manipulação, e a experimentação, utilizando objetos do mundo real e materiais específicos, 

de modo a desenvolver o sentido espacial.” (p.20) 

 

 

3.3 Reflexão 

 

A reflexão das atividades realizadas - Jogo do Banqueiro, Jogo dos níveis e Geogebra 

Divertido - fundamenta-se através da análise de diversos recursos/instrumentos de avaliação, 

nomeadamente: 

 

 da observação não instrumentada das tarefas realizadas pelos alunos; 

 do questionamento oral; 

 da observação  instrumentada com recurso a uma lista de verificação do 

comportamento em grupo; 

 dos guiões do jogo resolvidos pelos alunos que, por sua vez, constituem um 

indicador dos resultados das aprendizagens. 

 

Relativamente à turma, de um modo geral, atestamos que os alunos revelaram um bom 

comportamento. Decorrente deste facto, a aplicação das atividades efetuou-se de uma forma 
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harmoniosa no ambiente de sala de aula. No entanto, nos trabalhos de grupo é imprescindível 

a comunicação entre os alunos numa partilha de ideias e de experiências. Todavia, é 

compreensível esta motivação acrescida que os alunos revelam neste tipo de trabalho. Porém, 

refletindo acerca do controlo da turma, em nossa opinião, podemos afirmar que decorreu de 

uma forma positiva. 

Quanto às conclusões que podemos tirar acerca dos jogos, verificamos que o “Jogo do 

Banqueiro” revelou ser a atividade que os alunos mais apreciaram. Tal facto, constatou-se 

através da observação do comportamento dos alunos, ou seja, estes demonstraram motivação, 

interesse e uma elevada empolgação. Assim, este comportamento por parte dos alunos, 

associado à consistência da atividade ao nível das aprendizagens – consolidação da 

decomposição dos números em dezenas e unidades – permitiu que esta atividade fosse 

considerada como bastante produtiva. 

O “Corre – Corre”, trata-se de um jogo de matemático que envolve principalmente o 

cálculo mental e, talvez por isso, permitiu constatar em alguns alunos determinadas 

dificuldades nos vários níveis que o jogo exigia. No entanto, é de realçar que, por se tratar de 

um jogo com alguma complexidade/competitividade, foi atribuída uma estrela de mérito a um 

grupo por terem realizado o jogo em equipa, superando as dificuldades em conjunto. Este 

jogo tinha como objetivo desenvolver o cálculo mental, o raciocínio matemático e, 

essencialmente, promover a entreajuda de modo a colmatar as dificuldades individuais, 

desenvolvendo desta forma o espírito de equipa. Os alunos demonstram muita motivação 

neste jogo, querendo mesmo repetir noutros dias de aulas. 

A próxima atividade em análise, o “Geogebra divertido”, foi realizada no Geogebra, 

software dinâmico. Contatamos que, pelo facto dos alunos não trabalharem diariamente num 

computador, por si só, esta ao se realizar com recurso a meios não comummente utilizados, 

constituiu-se como um fator de motivação extra. Os alunos realizaram a atividade em grupo, 

explorando as funcionalidades do software e, seguidamente realizaram as tarefas exigidas. No 

geral os alunos resolveram o desafio matemático com bastante satisfação. Embora, os alunos 

que não possuem computador em casa, revelaram maior dificuldade ao nível da 

motricidade/manuseamento do computador. No final, foi-lhes facultado a possibilidade de 

levar para casa o exercício, de modo a poderem realizá-lo e/ou explorar outras imagens. 

Portanto, o facto de se ter recorrido a diversificados métodos de recolha de informação 

sobre o processo de ensino e aprendizagem das atividades levadas a cabo, permitiu-nos 



71 
 

verificar as lacunas dos alunos, bem como, a reestruturação de toda a intervenção pedagógica 

em torno do percurso de aprendizagem avaliado no Estágio I. 
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Capitulo IV - Prática de ensino supervisionada no 2º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tanto os recursos computacionais como 

os modelos geométricos concretos 

permitem desenvolver a intuição 

geométrica, a capacidade de visualização e 

uma relação mais efetiva com a 

Matemática” (Ponte et al, 2007, p.51). 
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Nota introdutória 

 

Proveniente do estudo realizado no capítulo anterior, o presente capítulo visa 

demonstrar as estratégias por nós adotadas, em contexto da unidade curricular Estagio II. 

Partindo dessa análise, verificamos que os MD são uma ferramenta essencial para o ensino do 

2º CEB. Neste sentido, os MDM exercem “um papel importante na aprendizagem. Facilita a 

observação e a análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico, é fundamental e é 

excelente para auxiliar ao aluno na construção de seus conhecimentos” (Turrioni, 2004, 

p.78). A manipulação de MD, quando bem orientada, proporciona nas crianças maior 

facilidade na construção, aquisição e representação de conceitos permitindo uma melhor 

estruturação das ideias pré-concebidas.  

Numa primeira fase, relativamente à prática de ensino supervisionada no 2º CEB, 

daremos a conhecer a turma, relativa à disciplina de Matemática e, posteriormente, a 

contextualização da escola onde lecionamos os conteúdos da UC Estágio II, de forma a 

entendermos o contexto no qual estes foram desenvolvidos.  

Fecharemos assim o presente capítulo, expondo a atividade relativa ao domínio da 

Geometria, “À Descoberta do Ângulo Desconhecido”, na qual a atividade não foi possível ser 

aplicada.  
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33% 

67% 

Constituição da turma 

Sexo Feminino

Sexo Masculino

4.1.Caraterização da instituição / turma do 2º CEB 

 

A prática de ensino supervisionada no 2.ºCEB foi realizada numa turma de 5º ano de 

escolaridade – turma D – que tinha como Professora Titular a professora Ester Lêdo. 

Esta turma está inserida na Escola E,B 2/3 Diogo Cão, pertencente à rede pública 

nacional e encontra-se localizada na rua Dr. Manuel Cardona, na freguesia de N. Srª da 

Conceição em Vila Real.  

Os intervenientes da atividade na Prática de Ensino Supervisionada correspondente à 

disciplina de Matemática, pertenciam à turma D. Como não nos foi possível aceder à 

documentação da caracterização desta, apenas iremos debruçar em alguns aspetos mais gerais. 

A turma era constituída por 21 alunos, dos quais 14 era do género masculino e 7 do género 

feminino. Segundo a PTT, deveríamos prestar um apoio diferenciado a um aluno portador de 

Necessidades Educativas Especiais – autismo – o qual participou sempre em todas as 

atividades, acompanhado da psicóloga ou a professora de Ensino Especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Gráfico circular com Percentagem da constituição da turma por género. 

 

Através do gráfico circular apresentado, verificamos que a turma não apresenta 

equilíbrio quanto ao género. Verifica-se, com bastante discrepância, maior predominância, na 

turma, do género masculino em relação ao género feminino. Assim, a turma apresenta 33% do 

género feminino e 67% do género masculino. 

Uma vez que não tivemos acesso ao Plano de Trabalho de Turma, não nos é possível 

caracterizar a turma ao nível das aprendizagens. No entanto, pela observação da turma, 

verificamos que existe uma heterogeneidade ao nível da aprendizagem bastante significativa. 

Pela participação dos alunos, constatamos que alguns demonstraram bastante facilidade na 
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resolução dos exercícios, bem como, apreenderam satisfatoriamente as definições dos 

conceitos. Contrariamente, outros alunos revelam muitas dificuldades em todos os domínios. 

 Relativamente à caraterização da escola, de acordo com o Decreto-Lei 75/2008, de 22 

de abril (art.º10, nº2), a escola apresenta uma organização em vários órgãos, ou seja, a o 

conselho geral, o diretor, o conselho pedagógico e o conselho administrativo. 

 Através do Projeto Educativo do Agrupamento de Escola, constatamos que esta é 

constituída por cinco pavilhões e um polivalente. Os pavilhões estão numerados de um a 

quatro e cada um deles contém uma sala de educação visual, uma sala de trabalhos manuais, 

quatro a cinco salas de aula, um laboratório e um gabinete de funcionários, bem como outros 

espaços de apoio funcional, como por exemplo as instalações sanitárias. Também existe um 

pavilhão de educação musical, constituído por três salas, equipadas com os recursos 

necessários para o bom ensino da música, bem como, um gabinete de arrumos e uma casa de 

banho para professores. A cantina, a biblioteca, a sala de estudo, o bufete, a reprografia, a 

papelaria, a receção, a secretaria, a sala dos professores, a sala dos diretores de turma, os 

serviços do SASE, e o gabinete do presidente e dos vice-presidentes, encontram-se 

localizados no polivalente. Possui, igualmente, uma área destinada ao lazer contendo algumas 

mesas de Ping Pong, placares informativos e expositores com taças conquistadas ao longo da 

história da escola. 

 No que respeita ao espaço exterior, esta tem pequenos cobertos que servem de ligação 

entre os vários pavilhões, escadas, assim como, rampas que permitem um acesso mais fácil 

aos alunos com deficiências motoras, a todos os pavilhões. Verifica-se, igualmente, a 

presença de espaços verdes com bastantes árvores e arbustos. Para a realização da disciplina 

de Educação Física a escola possui um campo de jogos adaptado para as várias modalidades e 

um pequeno pavilhão com balneários femininos e masculinos. No entanto, os alunos têm a 

oportunidade de realizar determinadas atividades de Educação Física no pavilhão municipal e 

nas piscinas municipais. 

 Inicialmente construída para abarcar  

 

“650 alunos do 2º ciclo, é frequentada actualmente por 713 alunos de 2º e 3º 

ciclo em regime diurno, dando também resposta a 219 formandos dos diferentes 

níveis dos cursos de educação e formação de adultos, em regime diurno e 

nocturno.” (Projeto Educativo, 2009, p.6) 
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sendo esta instituição a escola sede do agrupamento. Procedente à análise do Projeto 

Educativo, atestamos que esta é constituída por um corpo docente de 298 professores, sendo 

que destes 11 são de Educação Especial, 144 do 2º e 3º CEB, 104 do 1º CEB e 39 Educadores 

de Infância (Projeto Educativo, 2009). 

 A experiência de ensino e aprendizagem realizou-se em salas distintas, uma vez que 

realizamos o estágio em Língua Portuguesa, História e Geografia de Portugal, Ciências da 

Natureza e Matemática. Por esta razão, dado o tema da dissertação, apenas faremos a análise 

da sala na qual lecionamos a disciplina de Matemática. A secretária do professor, equipada 

com um computador, está voltada para os alunos e, as restantes mesas de dois lugares para os 

alunos estão dispostas em 4 filas e 3 colunas. Na sala existem dois quadros brancos, as 

paredes possuem placard, um retroprojetor com quadro integrado (netboard) e um cabide 

para os alunos colocarem o vestuário. 

 Como constatamos na figura 29, quanto à luminosidade, a presença de janelas em 

ambas as laterais desta sala proporciona um ambiente interior de luz uniforme e agradável à 

prática de ensino.  

 

 

Figura 29 – Planta da sala do 2º CEB 

 

No início do ano letivo 2013/2014, ano em que realizamos o estágio no contexto do 2.º 

CEB, a professora coordenadora da UC de Estágio informou a turma que o estágio iria ser 

realizado em duas escolas do 2º CEB e, por esta razão, a turma de mestrado foi divida em 
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grupos de 3 elementos. A prática de ensino supervisionada decorreu entre 21 de outubro de 

2013 a 20 de março de 2014, perfazendo deste modo, aproximadamente, um total de 135 

horas e foi realizada nas quatro disciplinas, primeiramente Língua Portuguesa e História e 

Geografia de Portugal e, posteriormente Ciências da Natureza e Matemática. 

 O Estágio de Língua Portuguesa e História e Geografia de Portugal decorreu na 

mesma turma e ano, tendo como PTT a professora Elisa Melo. No que concerne a Ciências da 

Natureza e Matemática realizou-se ambas com o 5º ano, mas, em turmas diferentes. O PTT de 

Ciências da Natureza foi o professor Joaquim Dias e a PTT de Matemática foi a professora 

Ester Lêdo. 

 A experiência pedagógica neste estágio, desenvolveu-se em duas partes distintas, tal 

como no estágio decorrido anteriormente. Inicialmente procedeu-se à observação/cooperação, 

que segundo Estrela (1984), “é a fase do método de investigação científica que consiste no 

exame atento e minucioso dos fenómenos, sem intervenção activa por parte do sujeito no 

sentido de os modificar ou provocar” (Estrela, 1984, p.24). Portanto, através dessa 

observação conseguimos ter uma perceção mais pormenorizada das atitudes dos alunos, o que 

nos possibilita adotar estratégias a ter em conta quando lecionamos. Além disso, através da 

observação é, igualmente, importante para o docente ter um contacto mais direto com os 

alunos de forma a ter uma apreciação mais geral de como se desenvolve o processo 

educacional. Desta forma, através da observação, podemos refletir entre a teoria a desenvolver 

e a prática que queremos adotar. (Silva, sd) 

 Numa fase subsequente à observação, procedeu-se à fase de lecionação onde se 

aplicaram alguns materiais manipulativos, na disciplina de Matemática. Este procedimento 

teve como base o reconhecimento “que a aprendizagem da Matemática, nos anos iniciais, 

deve partir do concreto, pelo que é fundamental que a passagem do concreto ao abstrato, 

(…) se faça de forma gradual” (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2013, p.1). Além disso, 

na aplicação dos materiais manipulativos visou-se promover o gosto pela Matemática.  

  

 

4.2 Descrição das atividades desenvolvidas utilizando materiais didáticos 

 

A distribuição dos conteúdos por parte da PTT às estagiárias, originou uma reflexão 

individual acerca destes, de modo a que, surgisse a estratégia mais adequada na 
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implementação dos materiais manipulativos. Nesse sentido, procuramos criar um recurso que 

consistisse em consolidar todos os descritores de desempenho do conteúdo selecionado.  

Segundo Alsina (2004), “O jogo é um recurso de aprendizagem indispensável no 

ensino da Matemática, pelo que, em contexto escolar, se deveria integrar dentro do próprio 

programa, de uma forma séria e rigorosa” (p.6) Assim quando lecionamos o conteúdo 

Geometria e Medida, mais concretamente, a análise na igualdade de ângulos verticalmente 

opostos, ângulos definidos por duas retas intersetadas por uma secante e ângulos de lados 

paralelos e ângulos de lados perpendiculares, planificamos um jogo denominado por “À 

descoberta do ângulo desconhecido”.  

 Para a realização deste jogo, ponderou-se a divisão dos alunos em pares ou seja, a 

turma seria constituída por 11 equipas, sendo que o aluno portador de NEE realizaria com a 

psicóloga. Pretendia-se a divisão em grupos de dois, uma vez que o trabalho “feito em pares 

resulta num comportamento mais elevado de envolvimento na tarefa” (Lopes & Silva, 2009, 

p.161). Optou-se mais uma vez pelo trabalho cooperativo na sala de aula pois, tal como Lopes 

e Silva (2009) afirmam “A aprendizagem cooperativa é uma metodologia com a qual os 

alunos se ajudam no processo de aprendizagem, actuando como parceiros entre si e com o 

professor, visando adquirir conhecimentos sobre um dado objeto” (p.4), uma vez que, se 

trataria de consolidação dos temas abordados, os jogadores ajudar-se-iam mutuamente a 

colmatar as suas lacunas individuais. Neste sentido, a perspetiva de cooperação motiva os 

alunos na realização das atividades, bem como a reestruturação das ideias pré-concebidas. Os 

alunos com mais dificuldades aprendem mais facilmente com alunos que já dominam os 

conteúdos, tornando assim o trabalho cooperativo mais eficaz.  

 Como referido anteriormente, o objetivo central do jogo consistiria em cimentar o 

conhecimento relativo a ângulos definidos por duas retas intersetadas por uma secante, 

ângulos de lados paralelos e ângulos de lados perpendiculares.  

Em seguida procedemos à análise da atividade proposta para o 2º CEB, contemplando 

o seu procedimento bem como o material necessário para a sua realização. Apresentaremos 

imagens relativas ao jogo, para uma melhor perceção da estruturação do jogo por nós 

realizado. 

Para uma melhor perceção de todo o jogo, apresentamos a planificação elaborada 

nesta prática de ensino supervisionado, que enquadra a realização deste jogo. Contudo, todas 

as planificações elaboradas neste estágio encontram-se em anexo (Anexo VI em CD). 
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Tabela 7 – Planificação de Matemática relativa ao 2º CEB 

 

Domínio: Geometria 

Subdomínios: Propriedades geométricas  

 Ângulos, paralelismo e perpendicularidade  

                                    - Ângulos internos, externos e pares de ângulos alternos internos e externos determinados 

por uma secante num par de retas concorrentes; relação com o paralelismo; 

                                    - Ângulos de lados diretamente e inversamente paralelos.  

Objetivo geral: Reconhecer propriedades envolvendo ângulos, paralelismo e perpendicularidade. 

Descritores Tarefa Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

1.14 Reconhecer que 

são iguais dois 

ângulos convexos 

complanares de lados 

dois a dois 

diretamente paralelos 

ou de lados dois a 

dois inversamente 

paralelos; 

1.15 Reconhecer que 

são suplementares 

dois ângulos 

convexos 

complanares que 

tenham dois dos 

lados diretamente 

paralelos e os outros 

dois inversamente 

paralelos. 

- Registo do sumário da aula anterior: diálogo 

com os alunos sobre os conteúdos abordados na 

aula anterior; 

- Abertura da lição; 

- Correção do trabalho de casa. 

- Realização de uma tarefa “Ângulos de lados 

paralelos”: como iniciação ao tema será 

desenvolvida uma tarefa contemplando ideias 

chave. A tarefa será desenvolvida em 

simultâneo, pelo professor, no quadro, e pelos 

alunos; 

- Registo no caderno diário as ideias chave da 

tarefa realizada; 

- Realização da tarefa 12 do manual página 41; 

- Resolução do exercício de consolidação: 

exercício 4 página 43 do manual escolar; 

- Realização do jogo “À descoberta do ângulo 

desconhecido”: este jogo será realizado a pares, 

como consolidação da matéria abordada; 

- Regras do jogo “À descoberta do ângulo 

desconhecido”. 

- Diálogo com os alunos no sentido de 

recapitular o que foi abordado na aula, 

destacando os pontos fundamentais. 

Avaliação diagnóstica: 

- Diálogo com sobre os conteúdos 

abordados na aula anterior, com o 

objetivo de auscultar os 

conhecimentos prévios e 

consolidados na aula anterior. 

Avaliação Formativa: 

- Avaliação do Processo: 

 Observação não 

instrumentada das tarefas 

realizadas pelos alunos; 

 Observação instrumentada, 

ao nível das atitudes através da 

grelha de verificação de atitudes. 

 

- Avaliação dos Resultados: 

 Resolução da tarefa 

“ângulos de lados paralelos”; 

 Resolução da tarefa 12 do 

manual; 

 Resolução do exercício 4 

do manual escolar; 

 Resolução do jogo “À 

descoberta do ângulo 

desconhecido”. 
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4.2.1 À descoberta do ângulo desconhecido 

 

A proposta de atividade dar-se-ia após a abordagem do conceito de ângulos de lados 

paralelos e perpendiculares. Dada a circunstância de os alunos revelarem bastantes 

dificuldades na primeira tarefa da aula proposta, não foi possível executar o jogo 

anteriormente mencionado. Contudo, dado o tema desta dissertação, é no nosso entender 

relevante descrever o jogo, uma vez que, para além de o planificarmos também o elaboramos.  

 Esta atividade consistia na apresentação do jogo “À descoberta do ângulo 

desconhecido”, bem como das suas regras e do respetivo material. O jogo mencionado fora 

previamente construído por nós e suscitou, desde o início, um grande entusiasmo por parte da 

PTT. No entanto, esta referiu que tornar-se-ia mais proveitoso colmatar as dúvidas existentes 

na aula do que prosseguir para o jogo, uma vez que o tempo era escasso para a realização e 

aprendizagem através do jogo. No momento da realização do projeto do jogo pensou-se, a 

priori, na sua adequação à turma mas, com possíveis ajustes a outros conteúdos. 

Inicialmente dividir-se-ia a turma pelas respetivas equipas e, posteriormente, entregar-

se-ia os tabuleiros do jogo, os pinos, os dados, os cartões de jogo, a folha de registo de 

pontuações e as regras do jogo para a execução da atividade. O tabuleiro do jogo é constituído 

por casas de diferentes cores, nomeadamente, amarelo, lilás, verde, vermelho e cinzento, 

como podemos verificar na figura 30.  

 

 

Figura 30 – Tabuleiro do jogo “À descoberta do ângulo desconhecido” 

 

Cada cor tem a sua respetiva regra, assim, quando um jogador cai numa casa de cor 

vermelha deverá recuar uma casa, do mesmo modo, quando um jogador cai numa casa de cor 
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verde deverá lançar novamente o dado. O mesmo acontece, quando um jogador cai numa casa de 

cor amarela ou lilás deverá retirar um cartão da respetiva cor das perguntas ao qual tem de responder. Se o 

grupo acertar na resposta, mantem-se na mesma casa, caso contrário, recua três casas. As questões de cor 

amarela são relativas ao tema “Ângulos definidos por duas retas intersetadas por uma secante”, as questões de 

cor lilás são relativas ao tema “Ângulos de lados paralelos e ângulos de lados perpendiculares”, como podemos 

observar a figura 31. Para ganhar o jogo, um dos jogadores deverá chegar à casa de chegada.  

 

 

Figura 31 – Exemplos dos cartões do jogo “À descoberta do ângulo desconhecido” 

 

Cada jogador lançaria uma vez o dado para saber quem iria começar, sendo que, 

começaria aquele a quem saísse o número maior. Assumidas as posições, o sinal de partida 

era lançado pela estagiária e os jogadores iniciariam a primeira jogada. Assim, numa 

simulação de uma possível situação do jogo, o aluno A cai numa casa amarela e, 

imediatamente o aluno B deve retirar, dos cartões de perguntas, um cartão de cor amarela. O 

aluno A deve responder à pergunta presente no respetivo cartão e, o aluno B, confirma a, 

resposta (também presente no cartão das perguntas mas tapada com velcro). Se o elemento 

acertar na resposta, mantem-se na mesma casa. Caso contrário, recua três casas. O mesmo se 

sucede no caso de um dos elementos caísse na casa lilás.  

Relativamente à Avaliação Formativa do Processo, este jogo seria avaliado através da 

observação instrumentada ao nível das atitudes, mediante uma grelha de verificação de 

atitudes. Para uma avaliação mais eficaz da realização do jogo, esta seria avaliada através da 

avaliação dos resultados segundo a resolução do Jogo “À descoberta do ângulo 

desconhecido”.  
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Conclusão 

 

A realização desta dissertação é o desfecho de um longo trajeto repleto de momentos 

desafiadores que me enriqueceram, pessoalmente e profissionalmente. A opção desta temática 

adveio das dificuldades manifestadas pelos alunos na aprendizagem e visualização de 

conceitos matemáticos e consequente manipulação de materiais didáticos, na tentativa de 

colmatar obstáculos no processo de ensino e aprendizagem. A motivação revelada pelos 

alunos na manipulação de diferentes materiais na Matemática despertou feedback positivo 

transmitido pelos alunos, neste sentido levou a uma valorização e gosto pessoal pelos 

mesmos. As aulas planificadas com recurso a MDM levou a uma participação mais ativa por 

parte dos alunos, do que as aulas que não houve esse contacto. Concluímos deste modo, que 

os alunos quando manipulam materiais na disciplina de Matemática, “podem facilitar a 

construção de conceitos. Pode também servir para representar conceitos que eles já 

conhecem por outras experiências e actividades, permitindo assim a sua melhor 

estruturação” (Ponte & Serrazina, 2000, p.116) 

Vários estudos realizados evidenciaram que os professores que recorrem aos MD nas 

suas práticas pedagógicas, os alunos produzem maior rendimento, maior motivação e 

interesse pela disciplina, principalmente no ensino básico.  

Os Programas de Matemática analisados sugerem o uso de materiais didáticos, 

contudo estes devem ser implementados moderadamente e em situações que revelem 

aprendizagem. No presente trabalho, referenciámos uma abordagem à nossa prática de ensino 

supervisionada, e destacamos os materiais manipulativos utilizados nesta prática, de modo a 

despertar nos alunos maior interesse pelos temas abordados, cooperando na compreensão de 

novos conceitos, interligando-os com os conteúdos já analisados. 

Em Matemática, é crucial que os alunos visualizem/percebam os conceitos que são 

instruídos. Para que exista essa aquisição os professores devem atribuir destaque aos materiais 

didáticos, nomeadamente manipulativos, visto que, estes proporcionam uma análise de 

conceitos abstratos de forma concreta e aperfeiçoam a compreensão dos conteúdos. Assim 

sendo, Alves e Morais (2006) citado por Contente (2012), afirmam que os materiais facilitam 

a aprendizagem da Matemática, a necessidade de mudança, o benefício da utilização de 

materiais na aquisição e construção de ideias matemáticas nos alunos, relativamente aos 

conteúdos de resolução de problemas, comunicação matemática, raciocínio matemático, 

linguagem matemática. O recurso a materiais didáticos na Matemática deve, sempre que 



86 
 

possível, recorrer a exemplos do quotidiano, estimulando os alunos na construção de 

conceitos e ajudando-os a percebe-los de forma mais sólida. 

Como não houve oportunidade de realizar um estudo de caso e aplicar questionários 

aos alunos depois de utilizados alguns materiais nos diferentes ciclos de ensino, foi possível 

constatar através da observação e feedback transmitido pelos alunos, valorizando as 

estratégias e os recursos de ensino utilizados em sala de aula. Partindo dessa análise, 

verificamos que o uso de materiais didáticos, nas aulas de Matemática, é praticamente ausente 

devido à dificuldade que os professores afirmam sentir na exploração e integração dos 

mesmos. A inexistência de formação que explique o modo de utilização e aplicabilidade na 

Matemática surge como uma causa apontada pelos professores. Um dos objetivos inerentes à 

utilização dos materiais didáticos é a compreensão de novos conceitos, interligando os 

conteúdos, sem recorrer à memorização. Neste sentido, o professor tem um papel fundamental 

na seleção dos materiais, percebendo as diferenças individuais de aprendizagem de cada 

aluno. Estas diferenças variam de indivíduo para indivíduo, pois alguns alunos conseguem 

rapidamente representar conceitos, enquanto outras precisam de auxílio e mais tempo. Por 

esta razão, todos os materiais devem ser disponibilizados aos alunos para que, recorram a eles 

sempre que o desejarem, na introdução de conceitos, no desenvolvimento de ideias 

matemáticas e na consolidação dos mesmos. O professor é um mediador da construção do 

pensamento/conhecimento matemático, orientando o aluno a realizar uma ação reflexiva sobre 

o seu desempenho realizado em todo o processo. Deste modo, é fundamental que os 

professores estejam conscientes de que nenhum material didático por si só não é garantia de 

aquisição de conhecimento matemático. 

Para ultimar, pode-se concluir que a utilização de materiais didáticos no ensino e 

aprendizagem da Matemática, influencia a motivação dos alunos na aprendizagem, contudo, 

destaca-se a sua utilização, orientada por parte do professor. Deste modo, o professor deve 

sempre, primeiramente, compreender o trabalho a ser desenvolvido, como se utiliza e 

manipula o material de forma correta, para que a aprendizagem se torne significativa e 

motivadora para os alunos. O gosto pela profissão enquanto docente, deve proporcionar nas 

ações educativas, a mobilização e interesse em aprender, contribuindo nos alunos a 

construção de ambientes positivos e propícios à aprendizagem significativa. 

 Como futuros professores do 1º e 2º CEB temos a principal tarefa de cativar os alunos 

e desenvolver atividades que proporcionem aprendizagens significativas, encontrando 
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metodologias de ensino que vão ao encontro das necessidades de cada aluno, de forma a 

combater o insucesso na disciplina de Matemática. 
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