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Resumo 

 
O presente trabalho tem como objetivos principais estudar a utilização da calculadora 

gráfica no ensino da Matemática, no 10.º ano do Ensino Secundário, e analisar as perceções 

dos alunos sobre a importância do uso da calculadora simples, no 7.º ano do Ensino Básico.  

Para tal foram analisados dois questionários, que foram previamente preenchidos pelos 

alunos do 7.º ano e 10.º ano das turmas onde realizei a Prática de Ensino Supervisionada.  

Como enquadramento ao tema procedi a uma análise da evolução da utilização da 

calculadora ao longo dos tempos, desde finais do século passado até aos dias de hoje.  

Relativamente ao 10.º ano foram também analisadas algumas tarefas realizadas em sala 

de aula, em contexto de Estágio com o intuito de maximizar os resultados da utilização da 

calculadora gráfica no ensino da Matemática.  

A maioria dos alunos do 10.º ano (70%) considera que a calculadora gráfica permite 

aumentar a motivação para o estudo da Matemática.  

Ao longo da realização das tarefas observamos que o papel do professor como 

motivador da exploração da calculadora e orientador do caminho a seguir em cada tarefa é 

muito importante. Muitos alunos no 10.º ano não têm capacidade para autonomamente 

perceber qual o melhor método de resolução de um problema e têm dificuldades na 

interpretação de dados e nestas situações o papel do professor torna-se fundamental. 

Em relação ao 7.º ano através do questionário pretendia avaliar a importância que os 

alunos atribuem à utilização da calculadora simples, já que, no geral, os professores neste 

nível propõem poucas tarefas que incluem a exploração da calculadora. Os resultados 

demonstram que os alunos do 7.º ano acreditam que a maior utilização da calculadora seria 

útil e motivador. 

Atualmente considera-se que a calculadora gráfica é essencial, obrigatória e trouxe 

benefícios para o ensino da Matemática no nível secundário. Contudo, a utilização por si só 

de uma calculadora gráfica não resolve todos os problemas inerentes ao insucesso da 

disciplina, sendo necessário continuar a investigação para a descoberta de novas metodologias 

mais eficazes para melhorar os resultados dos alunos.  

 
 

Palavra chave: Calculadora Gráfica, Tarefas Matemáticas, Investigação, Exploração. 
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Abstract 

The main purpose of this work is to study graphing calculator usage by 10
th

 year grade 

students in Mathematics subject as well as the perception of simple calculator importance on 

the 7
th

 grade. 

In order to complete this study, two questionnaires were applied to the 7
th

 and 10
th

 year 

grade classes associated to a Supervised Teaching Practice. 

In addition, the evolution of calculator usage through the time, since the end of the last 

century till the present, will also be analyzed. 

Relative to 10
th

 year were also analised some tasks performed in the classroom, on stage 

context in order to maximize the results of the use of graphing calculators in mathematics 

education. 

The completion of a questionnaire by the students will provide information about 

calculator usage on students’ motivation, their autonomy on its manipulation and their 

opinion concerning its importance. It is also relevant to understand which type of tasks 

motivate students to use calculator as well as their difficulties on its operation and the way 

they analyze the achieved results.  

The majority of 10
th

 year grade students (70%) considered that graphing calculator 

improved their motivation to study Mathematics subject.  

Based on the observations of the completed tasks we concluded that teachers have an 

important role on students’ motivation to explore graphing calculator functions and they also 

play a crucial part on orienting students’ activities. In fact, many 10
th

 year grade students have 

problems to autonomously find the best method to solve a problem as well as they also have 

difficulties to analyze some results. 

Regarding the 7
th

 year grade students, a questionnaire was also applied in order to 

evaluate their opinion of simple calculator usage, once teachers in general do not promote 

many tasks requiring it. The results show that students of the 7th year believed that the 

increased use of the calculator would be useful and motivating. 

Presently graphing calculator is considered to be an essential and mandatory instrument 

which brought many benefits to Mathematics teaching on high school level. Even though, this 

is not enough to solve the spectrum of problems connected with the underachievement on this 

subject. It is therefore necessary to keep investigating new and more effective methods to 

improve students’ performance.  

Key Words: Graphing Calculator, Mathematics Task, Research, Exploration. 
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Introdução 
  

É imperioso encontrar formas de motivar os jovens para a Matemática sendo as tarefas 

com recurso à calculadora gráfica uma das formas de motivação. 

De acordo com Semião e Canavarro (2012) citando Dunham e Dick (1994), a utilização 

da calculadora gráfica pelos alunos permite: a experimentação, a investigação e a resolução de 

problemas, dando origem a uma nova dinâmica na sala de aula possibilitando uma abordagem 

interativa e investigativa dos conteúdos matemáticos; a produção dos seus próprios exemplos, 

formulando as suas próprias hipóteses. 

Foi com este espírito que levamos a cabo este trabalho cujo objetivo principal é, por um 

lado, investigar a utilização da calculadora gráfica no ensino da Matemática, no 10.º ano do 

Ensino Secundário e por outro lado, as perceções dos alunos sobre a importância da 

calculadora simples, no 7.º ano do Ensino Básico.  

Assim, no capítulo I (As calculadoras no ensino da Matemática) aborda-se a evolução 

histórica da calculadora em geral e como a evolução técnica destas alterou o ensino da 

Matemática. Analisa-se a utilização dada à calculadora gráfica pelos alunos do 10.º ano de 

escolaridade referindo a evolução sofrida ao longo dos anos. Desta forma analisar-se-á a 

literatura existente sobre este tema, focando os aspetos mais importantes referidos pelos 

especialistas da área. Para além disso, pretende-se abordar a influência do professor na 

utilização da calculadora gráfica no 10.º ano e as vantagens e limitações da mesma.  

No capítulo II (Prática de Ensino Supervisionada) apresenta-se a caraterização da escola 

onde decorreu o estágio e as respetivas turmas objeto deste estudo. Será descrita a atividade 

desenvolvida na Prática de Ensino Supervisionada, em particular algumas tarefas aí 

desenvolvidas e analisaremos as potencialidades das novas calculadoras gráficas como por 

exemplo a Texas Instruments Nspire CX, conhecida habitualmente por TI-Nspire CX, 

referindo novas tarefas que podem ser utilizadas em sala de aula. 

Em relação ao capítulo III (Metodologia do estudo, apresentação e análise dos 

resultados) abordam-se as opções metodológicas do estudo, apresentam-se os questionários 

aplicados aos alunos do 7.º e 10.º anos e analisam-se os resultados das respostas dadas, 

complementados com as observações realizadas em contexto de sala de aula. O capítulo 

termina com algumas recomendações e limitações de estudo.  

O trabalho encerra com a conclusão onde se faz um balanço da forma como os alunos 

utilizam as calculadoras gráficas no ensino da Matemática do 10.º ano, a influência na 
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aprendizagem da utilização de vários tipos de calculadoras em simultâneo bem como as 

vantagens e desvantagens do seu uso. Apresentam-se também as conclusões do estudo acerca 

das perceções dos alunos sobre a importância da calculadora no 7.º ano. 
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Capítulo I - As calculadoras no ensino da Matemática       
                  

                            
1. Evolução histórica das calculadoras 

 

A partir do momento em que surgem os computadores a as primeiras calculadoras 

eletrónicas na década de 60 o desenvolvimento da Matemática e de outras ciências recebe um 

enorme impulso. As calculadoras eram essencialmente utilizadas para cálculos avançados nas 

universidades. Também nessa época começaram a ser introduzidas as tecnologias no ensino, 

criando-se novos ambientes de aprendizagem da matemática, julgando-se que este seria um 

ótimo meio de potenciar as aprendizagens dos alunos.  

Com a introdução do movimento da Matemática Moderna no ensino na década de 60, o 

pedagogo e matemático português José Sebastião e Silva, e o grande impulsionar deste 

movimento em território português, redige vários compêndios de Matemática para o então 

ensino liceal, e vários Guias para a utilização desses mesmos compêndios. Já num desses 

guias defendia “um método de ensino ativo, estabelecendo diálogo com os alunos e 

estimulando a imaginação destes, de modo a conduzi-los, sempre que possível à descoberta” 

(1977, p. 11). Além disso, já nessa época Sebastião e Silva recomenda aos seus alunos o uso 

de máquinas para cálculos rotineiros, automatizados e aconselha-os a que conheçam os 

computadores da época, escrevendo: 

 
“Convirá talvez, para esclarecimento do assunto, que o aluno resolva um exercício, no caso da raiz 

quadrada, efetuando os cálculos pelos processos usuais. Mas não fará sentido maçá-lo com cálculos 

fastidiosos que competem à máquina. Nas cidades onde haja computadores eletrónicos acessíveis à 

população escolar, será do maior interesse que se organizem visitas de estudo, em que os alunos vejam 

como a máquina executa programas, relativos a problemas desta ou de outra natureza” (Sebastião e 

Silva, 1977, p.59). 

 

As primeiras calculadoras gráficas com ecrã monocromático surgiram em 1985 

desenvolvidas pela empresa Casio. Este desenvolvimento permitiu uma revolução no ensino 

da Matemática, pois finalmente era possível representar gráficos de funções numa calculadora 

fácil de transportar. 

Para alguns esta era a forma certa para resolver o problema do insucesso à disciplina de 

Matemática, mas com o tempo esta ideia rapidamente suscitou muitas dúvidas. Ao longo dos 

anos investiu-se em novos equipamentos nas escolas: computadores, calculadoras, quadros 

interativos, entre outras tecnologias educativas. Vários estudos realizados, como o de Sabra 

(2008) e o de Rocha (2012) apontam que afinal o nível de aprendizagem da Matemática 
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evoluiu mas também indicam que por vezes a utilização excessiva desta tecnologia pode 

influenciar negativamente os alunos. Torna-se pois importante identificar o uso real das 

tecnologias e o modo como as questões contextuais influenciam o tipo de ensino e o modo 

como são utilizados os meios digitais. 

As calculadoras têm evoluído, mas tal como diz Guin (2005), a integração das novas 

tecnologias nas aulas de Matemática é mínima, e pouco evoluiu até 2005.  

A partir do ano letivo de 1997/98 as calculadoras gráficas passaram a constar no 

programa oficial de Matemática do Ensino Secundário como utilização obrigatória e o seu uso 

a nível de realização do exame nacional passou a ser permitido. 

As calculadoras gráficas utilizadas pelos alunos no ensino evoluíram rapidamente ao 

longo dos anos acompanhando a evolução da tecnologia dos computadores (algumas têm 

funções semelhantes aos computadores). 

Atualmente uma das calculadoras mais usadas no Ensino Secundário em Portugal é a 

TI-Nspire CX que possui imensas potencialidades que quando bem exploradas podem 

contribuir para a melhoria dos resultados dos alunos. 

 

2. O uso das calculadoras no ensino da Matemática no Ensino Básico e Secundário  

 

O uso de calculadoras no Ensino Básico e no Ensino Secundário sofreu uma evolução 

lenta e gradual ao longo dos últimos 20 anos. Nos próximos dois pontos vamos fazer um 

enquadramento histórico da utilização da calculadora simples no Ensino Básico ao longo do 

tempo, bem como um resumo da gradual introdução da calculadora gráfica no Ensino 

Secundário ao longo das últimas décadas. 

 

2.1. O uso das calculadoras no ensino da Matemática no 3.º ciclo do Ensino Básico 

 

A introdução da calculadora no Ensino Básico foi sempre controversa ao longo do 

tempo. O National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) nas suas normas traduzidas 

para português em 1991 refere que “o ensino deve privilegiar permanentemente o fazer e não 

o saber que” (NCTM, 1991, p. 8). Esta entidade enfatiza um peso muito relevante das 

tecnologias no desenvolvimento da competência matemática. 

No programa de Matemática do 3.º ciclo do Ensino Básico de 1991 refere-se que: 
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“As calculadoras que fazem parte da vida corrente, são hoje instrumentos para o desenvolvimento de 

aptidões ligados ao cálculo, assim como meios facilitadores e incentivadores do espírito de pesquisa. A 

sua utilização faz parte integrante deste programa” (Ministério de Educação, 1991, p.21). 

 

A utilização da calculadora para o 7.º ano já era aconselhada, no entanto, como em geral 

tanto as escolas como os alunos não dispunham destes instrumentos, o seu uso era muito 

limitado. 

Já o programa de Matemática do 3.º ciclo de 2007 a este respeito refere que: 

 
“Ao longo de todos os ciclos, os alunos devem usar calculadoras e computadores na realização de 

cálculos complexos, na representação de informação e na representação de objetos geométricos. O seu 

uso é particularmente importante na resolução de problemas e na exploração de situações, casos em que 

os cálculos e os procedimentos de rotina não constituem objetivo prioritário de aprendizagem” (Ponte, 

et al, 2007, p.9). 

 

Podemos então verificar que o programa de 2007 prevê a utilização de calculadora para 

cálculos complexos, mas por outro lado desaconselha para cálculos simples. Na prática, o que 

se verificava é que em função das suas convicções, cada professor, propunha muitas ou 

poucas tarefas com o uso da calculadora. Muitos professores optavam por uma utilização 

residual deste recurso. Um dos motivos que pode estar na origem da recusa da utilização da 

calculadora no Ensino Básico é a sua influência nefasta no cálculo mental e na aprendizagem 

de algoritmos de cálculo. Para a realização de cálculos numéricos os algoritmos foram 

historicamente muito utilizados sendo o método mais eficiente desde há muitos anos. Como 

referem Albergaria e Ponte (2008 p. 95) citando Brocardo, Serrazina e Kraemer (2003),  

 

“as vantagens dos algoritmos são essencialmente: a generalidade – o algoritmo pode ser usado com 

quaisquer números; e a eficácia – um algoritmo conduz sempre a uma resposta certa. Se usarmos bem 

as regras, podemos confiar que chegamos a um resultado certo”. 

 

De acordo com o novo Programa de Matemática para o Ensino Básico (2013), 

 
“O uso da calculadora tem vindo a generalizar-se, em atividades letivas, nos diversos níveis de ensino, 

por vezes de forma pouco criteriosa. Em fases precoces, há que acautelar devidamente que esse uso não 

comprometa a aquisição de procedimentos e o treino do cálculo mental e, consequentemente, a eficácia 

do próprio processo de aprendizagem. Por este motivo, o uso da calculadora no Ensino Básico apenas é 

expressamente recomendado em anos escolares mais avançados e sobretudo em situações pontuais de 

resolução de problemas que envolvam, por exemplo, um elevado número de cálculos, a utilização de 

valores aproximados, operações de radiciação ou a determinação de razões trigonométricas ou de 

amplitudes de ângulos dada uma razão trigonométrica, quando não haja intenção manifesta de, por 

alguma razão justificada, dispensar esse uso” (Ministério de Educação e Ciência, 2013, pp.28-29).   
 

Segundo Viana (2013), citando Filipe Oliveira (professor da Universidade Nova de 

Lisboa e um dos autores do novo programa e das metas curriculares de Matemática do Ensino 

Básico de 2013), a utilização de calculadoras no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico para 

resolver operações simples tem tido efeitos “muito nefastos”, já que o aluno “recorre a uma 
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espécie de caixa mágica onde lhe aparecem os resultados sem que chegue a compreender” a 

operação realizada. Desta forma o uso das calculadoras tem que ser limitado a situações e 

problemas concretos de forma a não influenciar negativamente os resultados dos alunos. O 

novo programa de Matemática para o Ensino Básico (Ministério de Educação e Ciência, 

2013, pp.28-29), valoriza a memorização como facilitadora de "tarefas mais complexas". O 

ministro da educação, Nuno Crato, no artigo do jornal “Público”, Viana, (2013) defendeu que 

sobre a utilização de máquinas de calcular “deve haver alguns limites”. Além disso Filipe 

Oliveira, na mesma notícia, refere que “ isso não quer dizer que as calculadoras não devam 

ser usadas, mas com bom senso”, frisando que “os professores, melhor do que ninguém, 

saberão quando o uso é nefasto ou vantajoso”. 

Neste mesmo artigo Carlos Grosso, professor do Ensino Básico e Secundário e um dos 

responsáveis pelo novo programa de Matemática, defende que : 

 

“As metas curriculares para esta disciplina, homologadas no ano passado e que definem o que um aluno 

deve saber nas diferentes etapas do seu percurso escolar, já o estabelecem, ao definir, por exemplo, que 

um dos objetivos de aprendizagem no 2.º ano é o “saber de memória as tabuadas do 2, do 3, do 4, do 5, 

do 6 e do 10. No 3.º ano é a vez das tabuadas do 7, 8 e 9”. 

 

Segundo este autor uma outra mudança prevista é a da inversão da tendência para a 

excessiva contextualização dos problemas, salientando que 

 
“É preciso partir do concreto, mas com a preocupação de alcançar o conhecimento abstrato das relações 

matemáticas. Não podemos estar sempre a desenvolver problemas demasiado contextualizados 

[envoltos numa história ou na descrição de situações do quotidiano], até porque as crianças acabam por 

se aborrecer com enunciados muito palavrosos”.  

 

Estas mudanças não são unânimes entre professores e especialistas, no entanto, os 

professores do Ensino Básico tem de aplicá-las na sala de aula atualmente. 

No 7.º ano que lecionei no âmbito do estágio, já estava em vigor o novo programa de 

Matemática sendo a utilização da calculadora simples algo restrito para evitar os problemas, 

descritos por vários autores, de distração e falta de treino do cálculo mental. 

 

2.2. O uso das calculadoras no ensino da Matemática no Ensino Secundário  

 

A utilização da calculadora é obrigatória e essencial no Ensino Secundário desde 

2001. Sobre a utilização da calculadora gráfica neste ciclo de ensino, o programa de 

Matemática A de 2001 refere que 
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“É considerado indispensável o uso de calculadoras gráficas (para trabalho regular na sala de aula ou 

para demonstrações com todos os estudantes, usando uma calculadora com “view-screen”)” (Silva, 

Fonseca, Martins, Fonseca, & Lopes, 2001, p. 15 ).  

 

O programa de Matemática A de 2001 indica que as calculadoras gráficas permitem a 

“condução de experiências matemáticas, elaboração e análise de conjeturas; investigação e 

exploração de várias ligações entre diferentes representações para uma situação problemática” 

(Silva, Fonseca, Martins, Fonseca, & Lopes, 2001, p.16). 

Como mostra o estudo da Associação de Professores de Matemática (APM) (1998) em 

ambos os níveis de ensino, muitas das orientações curriculares não têm expressão efetiva no 

dia-a-dia escolar. A exposição do professor e a realização de exercícios continuam a ter um 

lugar predominante nas práticas profissionais nesse tempo. João Pedro da Ponte acerca de 

práticas profissionais inovadoras para o ensino da disciplina de Matemática defende que 

 
“(..) estendendo a perspetiva curricular da resolução de problemas e procurando tirar partido das 

potencialidades das novas tecnologias de informação e comunicação, as investigações matemáticas 

revelaram-se uma proposta curricular interessante para o ensino da disciplina. As experiências em 

pequena escala evidenciaram as suas potencialidades com suporte para o desenvolvimento de diversos 

objetivos curriculares” (Ponte , 2003, p. 70). 

 

Atualmente a utilização da calculadora gráfica é obrigatória no 10.º, 11.º e 12.º anos de 

escolaridade, no entanto, o seu uso depende de vários fatores entre os quais o tipo de alunos, o 

professor responsável pela disciplina e o nível de conhecimento da calculadora por parte dos 

alunos. 

Parece indiscutível que a vulgarização do uso desta ferramenta dentro das salas de aula, 

trouxe benefícios para o ensino da disciplina de Matemática. Contudo, a utilização por si só 

de uma calculadora gráfica não resolve todos os problemas inerentes ao insucesso da 

disciplina. 

Segundo Consciência (2013) a utilização da calculadora gráfica no 10.º, 11.º e 12.º anos 

promove o desenvolvimento de uma visão estrutural do conceito de função incentivando os 

alunos a explorar situações problemáticas, sendo também importante para uma maior 

flexibilidade em termos de estratégias de resolução. 

Em relação à forma como os alunos utilizam a calculadora, Semião e Canavarro, (2012) 

referem que os alunos do Ensino Secundário recorrem à calculadora não só quando é 

sugerido, mas também de forma autónoma.  

Tendo em conta a investigação e as experiências realizadas até hoje, existem vantagens 

em que se explorem com a calculadora gráfica os seguintes tipos de atividades matemáticas: 

  - abordagem numérica de problemas;  
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  - uso de manipulações algébricas para resolver equações e inequações e posterior  

confirmação usando métodos gráficos;  

 - uso de métodos gráficos para resolver equações e inequações e posterior confirmação 

usando métodos algébricos;  

 - modelação, simulação e resolução de situações problemáticas;  

 - uso de cenários visuais gerados pela calculadora para ilustrar conceitos matemáticos;  

 -  uso de métodos visuais para resolver equações e inequações que não podem ser 

resolvidas, ou cuja resolução é impraticável, com métodos algébricos;  

 - condução de experiências matemáticas, elaboração e análise de conjeturas;  

 -  estudo e classificação do comportamento de diferentes classes de funções;  

 -  antevisão de conceitos do cálculo diferencial;  

 - investigação e exploração de várias ligações entre diferentes representações para uma 

situação problemática.  

Para levar a cabo estas atividades o conjunto das propostas de trabalho que o professor 

pode propor, segundo Ponte (2005) são: 

- Os problemas; 

- Os exercícios; 

- As investigações; 

- Os projetos; 

- As tarefas de modelação. 

Este autor associa a noção de problema a uma certa dificuldade, realçando o carácter 

relativo desta classificação, pois o que é um problema para um aluno poderá ser apenas um 

exercício para outro. O problema exige do aluno capacidade para raciocinar e estabelecer 

relações entre conteúdos matemáticos. Num exercício o aluno conhece um processo para o 

resolver, ao contrário do problema em que o aluno não conhece à partida o processo para o 

resolver. Podem ainda envolver um contexto de realidade ou situarem-se num campo 

estritamente matemático. 

As investigações são um tipo de tarefa que é deixado ao aluno a definição das estratégias 

de resolução do problema. O aluno deve definir as estratégias de resolução que irá adotar. 

Segundo Saraiva, Teixeira e Andrade (2010), as tarefas de natureza exploratória e 

investigativa, irão encaminhar os alunos à descoberta dos diferentes processos matemáticos. 

O professor nas tarefas de investigação serve de guia que encaminha os alunos na direção 

certa.  
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A este respeito os autores Saraiva, Teixeira e Andrade referem que 

    
“(…) é fundamental que os alunos ocupem tempo com a resolução de tarefas de exploração e de 

natureza investigativa, de modo que aprendam a ser investigadores astutos e, para tal, é necessário que 

investiguem. Esta ideia está presente nas orientações curriculares de muitos países, nomeadamente em 

Portugal” (Saraiva, Teixeira & Andrade, 2010, p.7). 
 

Nos projetos os alunos resolvem problemas complexos com um determinado objetivo. 

Estes são normalmente compostos por vários problemas com grau de dificuldade variável. Os 

projetos exigem normalmente dedicação e bastante tempo aos alunos para a sua realização. As 

tarefas de modelação permitem criar modelos para simular situações na realidade. O aluno 

tem que construir um modelo matemático para a situação, além disso exigem a formulação de 

questões pertinentes acerca da situação. Devem ainda ser selecionados os fatores considerados 

mais relevantes nessa situação, bem como a identificação das variáveis que lhe estão 

associadas a experimentação e análise da adequação do modelo matemático à situação. 

O Programa de Matemática para o Ensino Secundário com as novas metas de 

aprendizagem só entrará em vigor no 10.º ano no ano letivo 2015/2016 sendo acompanhado 

por mudanças significativas em termos de abordagem. 

Num artigo recente (Novais, 2014) a Presidente da APM, Lurdes Figueiral, criticou a 

extensão, o grau de abstração e a abordagem patente neste novo programa que introduz 

conteúdos lecionados no ensino superior. Segundo Lurdes Figueiral 

 
 “É um programa para matemáticos, criado de um ponto de vista do ensino superior e que representa um 

retrocesso até aos anos 50, a uma abordagem extremamente formalista e teórica, que se distancia da 

aplicação da Matemática ao dia a dia”. 

  

A extensão do programa e a abordagem demasiado teórica, com poucas tarefas em 

contexto real, torna a trabalho dos professores, no próximo ano letivo, muito difícil. 

 

3. A importância da calculadora gráfica no ensino da Matemática no 10.º ano 

 

No 10.º de escolaridade a calculadora gráfica é um instrumento muito importante para 

abordar os temas das funções e gráficos e estatística.  

De acordo com o NCTM (2008) a calculadora gráfica permite que os alunos explorem 

as suas intuições relativamente às funções permitindo também a exploração das várias 

características gráficas das funções. 

É interessante adaptar os exemplos teóricos a problemas que são conhecidos pelos 

alunos. Além disso é também importante uma primeira abordagem teórica em contexto de 
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aula dos conceitos básicos sobre variação de uma função sempre utilizando contextos reais do 

problema. 

O professor pode adotar a estratégia de começar por propor a resolução do problema 

sem auxílio da calculadora e só depois explicar como se resolve utilizando-a. Esta situação 

obriga os alunos a fazerem um esforço para perceber os conceitos utilizando depois a máquina 

como forma de confirmar resultados.  

As máquinas de calcular são essenciais para melhorar a aprendizagem da matemática, 

pois permitem visualizar com rapidez os problemas de forma gráfica comparando os 

resultados dos fenómenos. 

Na nossa vida diária, pensamos muitas vezes na variação de grandezas, como por 

exemplo, o tempo gasto para chegar à escola, as oscilações de preço de um determinado 

artigo, a variação da temperatura num dia específico, ou noutro qualquer problema prático que 

pode ser explorado com o auxílio da calculadora. Neste sentido, esta é de grande importância 

no estudo das funções e da estatística.   

 

4. A influência do professor na utilização da calculadora no 10.º ano 

 

Sendo obrigatória a utilização da calculadora na disciplina de Matemática no 10.º ano, 

todos os professores a usam nas suas aulas, mas no entanto a forma como a utilizam e o tipo 

de atividades propostas aos alunos variam em função do professor. Alguns docentes utilizam 

essencialmente a calculadora como forma de confirmar resultados ou para traçar gráficos de 

funções. A tecnologia interfere com as tarefas a que o professor recorre e com a frequência 

com que o faz. 

Após análise da prática de seis professores, Simmt (1997) identifica seis utilizações 

diferentes que podem ser feitas da calculadora gráfica: 

- Para confirmar resultados (gráficos ou calculados); 

- Para traçar gráficos de funções; 

- Para encontrar soluções gráficas para problemas de maximização; 

- Para compreender problemas de palavras; 

- Para explorar para além do conceito em estudo; 

- Para mostrar.       

Segundo um estudo de Romano, Mercê e Ponte (2008) alguns professores acreditam 

que a calculadora gráfica é motivadora, no entanto, ainda integram muito superficialmente 
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esta tecnologia no ensino. Neste estudo estes investigadores apresentam dois casos distintos 

de professores no modo como se relacionam com a calculadora gráfica na sua prática 

profissional. O primeiro caso é o de uma professora que aparenta integrar a calculadora 

gráfica na sua prática, mas na verdade apenas o faz de modo muito superficial. No essencial 

continua a valorizar as tarefas e os modos de resolução que já valorizava antes de surgir esta 

tecnologia. No segundo caso o docente já mostra uma posição mais favorável, reconhecendo 

que a calculadora permite alterar pelo menos algumas das tarefas a propor aos alunos. Neste 

estudo mostra-se ainda que subsistem grupos de professores céticos, relativamente à completa 

aplicação das potencialidades imensas das calculadoras gráficas mais recentes. 

Segundo Marques (2008) citando Bedoya (2002) a atitude dos professores em relação à 

calculadora gráfica pode ser classificada em três tipos: os reflexivos, inovadores e autónomos; 

os pouco reflexivos e pouco autónomos; os resistentes à inovação tecnológica. Os professores 

reflexivos, inovadores a autónomos utilizam a calculadora como forma de melhorar a 

motivação dos alunos e inovar utilizando tarefas diferentes do habitual. Os pouco reflexivos e 

pouco autónomos utilizam a calculadora essencialmente para representação de gráficos e para 

confirmar valores seguindo e repetindo sugestões de livros sem qualquer inovação. Os 

resistentes à inovação tecnológica apresentam uma atitude desfavorável ao uso da calculadora 

gráfica, ou seja, estão contra o uso das calculadoras gráficas, embora reconheçam alguma 

utilidade. 

Desta forma o grau de utilização da calculadora depende do professor, alguns optam por 

propor tarefas matemáticas avançadas e inovadoras, com o uso da calculadora gráfica, outros 

preferem utilizar a calculadora para tarefas mais simples como representar gráficos e 

confirmar resultados. Cada professor tem a sua própria opinião sobe a utilização da 

calculadora, no entanto o docente deve tentar sempre que possível inovar na aprendizagem 

com o objetivo último de motivar e melhorar a performance dos seus alunos.  

 

5. Vantagens e limitações da utilização da calculadora gráfica no 10.º ano                  

5.1-Vantagens do uso de calculadora gráfica 

 

Atualmente as calculadoras gráficas constituem-se como uma ferramenta cuja utilização 

é obrigatória no 10.º ano, sendo reconhecidamente útil para melhoria da aprendizagem da 

Matemática por parte dos alunos. 
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Vários estudos entre os quais o de Sabra (2008) reiteram a importância do uso da 

calculadora gráfica. Este autor concluiu que: 

- Os alunos utilizam muito as calculadoras, mesmo as calculadoras complexas, apenas 

para tarefas simples; 

- Os alunos cujos professores ilustraram as relações entre as representações e os 

conceitos realçados obtiveram melhores resultados do que os alunos cujos professores 

concentraram as atenções em abordagens tecnológicas e algébricas; 

- Os professores que valorizam a utilização da calculadora gráfica de forma inovadora 

nas suas aulas, pareceram criar aulas com mais abordagens conjeturais variadas e maiores 

níveis de discurso; 

- Os professores também utilizaram a tecnologia como uma extensão da forma como 

sempre ensinaram; 

- A integração da ferramenta num processo racional de exploração, conjetura e prova 

depende do professor para conduzir esta integração na sala de aulas. 

Em particular, no ensino da Matemática no 10.º ano a calculadora gráfica é essencial 

para calcular e resolver rapidamente problemas de aplicação prática. É importante 

compreender conceitos e comprovar resultados anteriores. Não existem receitas únicas, para 

chegar aos bons resultados é necessário o professor adaptar o método de ensino aos alunos e 

aos conteúdos. No programa de Matemática do 10.º ano de escolaridade no tema Geometria a 

utilização da calculadora é bastante restrita tendo em conta o tipo de conteúdos.  

No tema Funções e gráficos a utilização da calculadora gráfica na resolução de 

exercícios é muito importante pois permite facilmente traçar gráficos de funções visualizando 

com rapidez, zeros, extremos e sinais de variação da função de forma rápida e intuitiva. 

Permite também confirmar e comparar com métodos analíticos de resolução. Os professores 

tendo em conta as potencialidades das novas calculadoras TI- Nspire CX e Casio FX-CG 20 

podem preparar novas tarefas adequadas. Vários estudos como de Consciência (2013) referem 

a importância da calculadora para aumentar a motivação e maximizar as aprendizagens das 

funções.    

As calculadoras gráficas permitem visualizar com rapidez os problemas de forma 

gráfica comparando os resultados dos fenómenos, como por exemplo no caso de exercícios 

sobre lançamentos de objetos. Segundo Rosa (2013) os alunos que utilizam frequentemente a 

calculadora gráfica para resolver problemas de funções, articulam e relacionam melhor os 

conteúdos, ficando desta forma melhor preparados para a resolução analítica das questões. 
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A calculadora gráfica TI-Nspire CX, tal como outras calculadoras recentes, permite 

guardar documentos em pastas como um computador e também permite abrir um documento 

com várias páginas trabalhando com uma mesma variável de forma intuitiva. O aspeto desta 

calculadora gráfica é muito atraente e a nitidez e as cores do ecrã retro iluminado, tornaram 

esta calculadora a mais utilizada na escola onde foi realizado o estágio. Esta calculadora 

permite também trabalhar com folhas de cálculo similares ao Excel muito úteis para o estudo 

da estatística (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A calculadora gráfica TI-Nspire CX requer alguma habituação (principalmente para 

quem está familiarizado com outras máquinas da Casio) para explorar todas as suas 

capacidades.  

Uma calculadora gráfica alternativa muito vulgar é a Casio FX-CG20 que também tem 

ecrã a cores e funções avançadas similares a calculadora gráfica TI-Nspire CX, no entanto tem 

uma estrutura de acesso às funções de funcionamento diferente (Figura 2). 

 

  

 

Figura 1- Calculadora gráfica T I-Nspire CX 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2-Limitações do uso de calculadora gráfica 

 

Uma das principais desvantagens do uso da calculadora gráfica no ensino é que os 

alunos muitas vezes quando aprendem a resolver um problema optam por “decorar” o 

algoritmo de resolução gráfica esquecendo a resolução algébrica. O papel do professor neste 

caso é adotar um método de ensino que insista na resolução algébrica para além da gráfica. 

Segundo Viana (2013), a diminuição da capacidade de cálculo mental e esquecimento 

dos algoritmos de cálculo simples é também uma das desvantagens apontadas para o uso da 

calculadora gráfica pelos alunos. Observamos frequentemente alunos que, por preguiça 

mental, utilizam a calculadora para cálculos simples, tendo como consequência a falta de 

treino que poderá provocar falhas na aplicação dos algoritmos das operações algébricas 

simples e até na tabuada.  

As reduzidas dimensões do ecrã da calculadora é também uma das limitações que pode 

dificultar o estudo das funções, relativamente ao cálculo dos extremos e à existência de 

assintotas. Nas novas calculadora como a TI Nspire CX o visor é maior e a cores pelo que esse 

problema é atenuado. Em algumas calculadoras como por exemplo, na Texas Instruments 84 

Plus conhecida habitualmente por TI-84 Plus, o gráfico da função 𝑦 = √16 − 𝑥2   não parece 

uma semicircunferência devido às dimensões do ecrã (Figura 3). 

 

 

Figura 2- Calculadora gráfica Casio FX-CG20 
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O facto de cada calculadora gráfica ter uma estrutura de menus e uma forma própria de 

trabalhar dificulta o trabalho do professor pois são vários fabricantes e modelos com 

diferenças significativas. Por exemplo não é fácil para um aluno que está habituado a 

trabalhar com uma calculadora TI-84 Plus mudar para uma calculadora gráfica Casio FX-CG 

20 . O tempo necessário para começar a obter bom rendimento de trabalho com a calculadora 

é relativamente grande pois a maior parte dos alunos não gostam de ler manuais de 

calculadoras gráficas. Para ultrapassar esta limitação o professor deve fazer um esforço para 

conhecer todas as principais calculadoras projetando o emulador da calculadora através do 

projetor multimédia em aula, para explicar os passos para realizar as tarefas propostas com 

recurso à calculadora gráfica. 

Frequentemente as representações gráficas sugerem conclusões erradas, quase sempre 

devido a uma incorreta utilização da janela de visualização. De acordo com Gomes (2005) 

podemos verificar essas conclusões erradas no seguinte exemplo: Consideremos a função 

𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 12𝑥2 + 46𝑥 − 42 cuja representação gráfica obtida com a calculadora gráfica 

Texas Instruments 83 conhecida abreviadamente por TI-83 utilizando o retângulo de 

visualização “Zdecimal”, em que o gráfico tem a mesma escala nos dois eixos (monométrico) 

é : 

 

 

 

 

 

 Figura 4- Representação da função 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 12𝑥2 + 46𝑥 − 42 na TI-83 utilizando o “Zdecimal” 

Figura 3- Representação gráfica de 𝑦 = √16 − 𝑥2  na  calculadora gráfica TI-84 Plus  
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Utilizando o menu e selecionando o “ Zoomfit”, que permite uma visualização 

ajustada automaticamente à função sendo mais pormenorizada e normalmente mais fiável, no 

entanto, por vezes não é utilizada pelos alunos, obtemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma para escolher o retângulo de visualização que permite um melhor 

conhecimento da função é necessário conhecer bem os menus da calculadora gráfica e 

conhecer a imagem de alguns objetos da função. 

Com base na observação das aulas do 10.º ano verificamos que na prática os alunos tem 

dificuldades neste aspeto. Este problema resolve-se se o professor treinar com frequência na 

sala de aula, e fizer com que os alunos percebam os diferentes processos de alteração de uma 

janela de visualização gráfica. 

É preciso recordar que, quando queremos representar graficamente uma função, temos 

de ter em conta as limitações da resolução do ecrã, além disso temos de ter em atenção a 

forma como é apresentada a representação gráfica da função.  

O visor da calculadora é constituído por pixels, sendo o pixel o menor ponto que forma 

uma imagem digital, logo uma imagem digital é constituída por milhares de pontos. Sendo 

assim os ecrãs das calculadoras têm um número limitado de pixels o que implica que têm 

limitações na representação de gráficos de funções. No caso particular da calculadora gráfica 

TI-83, ela têm 95 pixels horizontais e 63 verticais, num total de 5985 pixels, o que implica 

que a sua janela de visualização seja [xmin,xmáx] x [ymin,ymáx]. Esta característica da 

calculadora gráfica constitui assim uma grande restrição, limitando a apresentação do gráfico 

de uma função à sua janela de visualização, não apresentando na realidade o gráfico da função 

pretendido, mas sim uma aproximação do mesmo. Sendo a representação da função 

pretendida uma aproximação, e tendo em conta a limitação do seu visor, a função no visor não 

é bem igual à função real.  

Figura 5- Representação da função 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 12𝑥2 + 46𝑥 − 42 na TI-83 utilizando o “Zoomfit” 
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Figura 6- Definição da janela de visualização na 

calculadora gráfica  TI-83 
Figura 7- Representação da função cosseno com a 

janela de visualização da figura 6  

 Outra grande limitação é a escolha da janela de visualização que se não for a adequada 

pode mostrar uma versão distorcida da representação gráfica da função e deste modo, dar uma 

ideia errada da função em questão como se pode verificar em Consciência (2008). Este tipo de 

limitação é mais notório em utilizadores da calculadora gráfica, pouco experientes. Vejamos o 

seguinte exemplo relativamente à função cosseno: Se a janela de visualização for conforme a 

figura 6, a representação gráfica visualizada é a que se pode observar na figura 7, ou seja uma 

reta horizontal. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Contudo, se a janela de visualização for a representada na figura 8, a nova 

representação da função cosseno são retas verticais como se pode observar na figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para escolhermos uma janela de visualização adequada introduzimos, por exemplo, Xmin=-

7 e Xmax=7 e neste caso iremos ver uma representação gráfica da função pretendida, 

representado na figura 10. 

 

Figura 10- Uma representação gráfica adequada da função cosseno 

Figura 8- Alteração da definição da janela de 

visualização na calculadora gráfica TI-83 

 Figura 9- Nova representação da função 

cosseno 
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Podemos então concluir que a calculadora em causa tem limitações, não apresentando o 

gráfico de uma função mas sim uma aproximação, uma vez que ela converte o retângulo 

(janela de visualização) [xmin,xmáx] x [ymin,ymáx], para os pixels da sua janela. Assim é uma 

aproximação e não o valor exato que a função assume.  

Outra limitação das calculadoras diz respeito ao desconhecimento que o utilizador das 

calculadoras gráficas tem dos algoritmos utilizados pelos fabricantes para realizar as 

representações gráficas de certas funções, e a forma como é feita o arredondamento de 

números. Como refere Gomes (2005) em muitas calculadoras gráficas não conhecemos bem o 

sistema de representação dos números utilizado e o modo de arredondamento implementado. 

Por exemplo, na TI - 83, um número como x =1,2 + 10
-14

 não sabemos bem para que valor é 

arredondado. É desconhecido também muitas vezes os algoritmos utilizados por algumas 

calculadoras gráficas na determinação por exemplo dos zeros e dos extremos de uma função. 

Como conclusão é muito importante alertar os alunos para estas situações, para que eles 

interpretem corretamente o que observam e que escolham a janela adequada para a 

visualização do gráfico de cada função. O que a representação gráfica nos fornece serve para 

ter uma ideia de como é o gráfico da função, no entanto mais importante do que isto, é saber 

interpretar o que estamos a visualizar no ecrã. 
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Capítulo II -Prática de Ensino Supervisionada                                                           

 

1. Caraterização do contexto da Prática de Ensino Supervisionada 

1.1. A escola                                                

 

A escola onde decorreu a Prática de Ensino Supervisionada (Estágio) foi a Escola 

Secundária de Barcelos. A escola está integrada no Agrupamento de Escolas de Barcelos, 

localiza-se na região norte de Portugal, no distrito de Braga, concelho e freguesia de Barcelos, 

na Av. João Paulo II, conforme apresentado na Figura 11. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 25 de Agosto de 1966 foi criado em Barcelos o Liceu Nacional de Barcelos que 

funcionava como Seção Mista do Liceu Sá de Miranda, de Braga. Havendo necessidade de ir 

a Braga para tratar de matrículas, requerimentos ou outro tipo de documentos, foi solicitada a 

sua autonomização, o que veio a acontecer em 1971. 

O Liceu Nacional de Barcelos acompanhou as mudanças na década de 70, passando pelo 

25 de Abril e pelas suas convulsões que se seguiram. Em 1975, foi eleita democraticamente, 

por voto presencial e secreto, a primeira Comissão de Gestão da Escola. Foi seu primeiro 

presidente, o professor Luís Manuel Leite Cunha. 

Em 1985, foi construído um edifício de raiz, transferindo-se para as novas instalações na 

Quinta do Bessa, espaço que hoje ocupa, como Escola Secundária de Barcelos. 

Figura 11 – Vista aérea da Escola Secundária de Barcelos 
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Instalada num local privilegiado pela situação geográfica junto ao rio, a Escola 

Secundária de Barcelos possui um amplo espaço arborizado.  

 

1.2 As turmas  

1.2.1. As turmas do 7.º ano  

No âmbito do estágio do curso de mestrado em Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do 

Ensino Básico e no Ensino Secundário lecionei nas turmas B e C do 7.º ano de escolaridade. 

A escolha das turmas não obedeceu a nenhum critério especial estando o estudo 

limitado às turmas onde lecionei de acordo com a minha disponibilidade.  

 

Turma do 7.º B 

A turma B do 7.º ano é composta por vinte e dois alunos, sendo catorze alunos do sexo 

masculino e oito do sexo feminino.  

Quanto às características da turma podemos dizer que a turma, no geral, tem bom 

comportamento e aproveitamento bastante satisfatório sendo que apenas dois alunos são mais 

velhos, pois apresentam retenções: um aluno não transitou no 4.º e 6.º anos de escolaridade e 

o outro ficou uma vez retido no 4.º ano de escolaridade. Além disso, existe ainda um aluno 

que apresenta necessidades educativas especiais e três alunos têm dificuldades visuais. 

Quando lhes foi perguntado, 14 dos alunos referem a disciplina de Matemática como a 

disciplina em que têm mais dificuldades. 

A maior parte dos alunos tem internet em casa que utiliza para fazer pesquisas para 

trabalhos escolares. 

 

Turma do 7.º C 

A turma C do 7.º ano é composta por 25 alunos, sendo quatro alunos do sexo masculino 

e 21 do sexo feminino. A turma no geral tem bom comportamento e aproveitamento bastante 

satisfatório, havendo somente quatro alunos que obtiveram classificação negativa na 

disciplina de Matemática no ano letivo anterior.  

Quando lhes foi perguntado, seis dos alunos referem a disciplina de Matemática como a 

preferida, no entanto, 16 referem que a disciplina de Matemática é aquela em que têm mais 

dificuldades. 

A maior parte dos alunos tem internet em casa que utiliza para fazer pesquisas para 

trabalhos escolares. 
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O questionário que avaliou a importância que os alunos dão à utilização da calculadora 

simples no ensino e aprendizagem dos conteúdos presentes no programa de Matemática do 7.º 

ano de escolaridade foi realizado na turma C do 7.º ano. 

 

1.2.2. A turma do 10.º ano                                                                                        

No âmbito do estágio do curso de mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 

Ensino Básico e no Ensino Secundário lecionei na turma D do 10.º ano. 

A turma D no início do ano era constituída por 28 alunos entretanto alguns pediram 

transferência ficando 25 alunos. No quadro 1 podemos observar a distribuição por género dos 

alunos da turma D. 

 Número de alunos Percentagem dos alunos 

Masculino 14 56% 

Feminino 11 44% 

 

 

Os alunos são no geral bem comportados e participativos, no entanto, alguns só 

participam quando solicitados pelo professor. São alunos empenhados nas tarefas escolares e 

a maioria pretende ingressar no ensino superior. 

 No inquérito realizado para caraterização da turma 18 alunos referiram que estudavam 

todos os dias e quatro responderam que não estudam todos os dias.  

 Quando lhes foi perguntado quatro dos alunos referem a disciplina de Matemática 

como a preferida, no entanto, 15 referem que a disciplina de Matemática é aquela em que têm 

mais dificuldades. Quatro dos alunos são repetentes do 10.º ano de escolaridade e apenas três 

alunos obtiveram negativa no 9.º ano de escolaridade. Em seguida apresentamos um gráfico 

com as respetivas percentagens de classificações positivas e negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1-Distribuição dos alunos por género no 10.º D 

Figura 12 – Gráfico com a percentagem dos alunos do 10.º D com classificação negativa no 9.º ano 
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A maior parte dos alunos tem internet em casa que utiliza para fazer pesquisas para 

trabalhos escolares. 

 

2. Atividade Educativa desenvolvida na prática de ensino supervisionada                  

 

2.1. Atividade Educativa no 7.º ano                                                                          

Na prática de ensino, tal como foi dito, decorreu no 7.º ano do ensino regular, nas 

turmas B e C. Estando já em vigor o novo programa de Matemática (Ministério de Educação 

e Ciência, 2013) lecionei nos domínios: Funções, Sequências e Sucessões (FSS7) Álgebra 

(ALG6), Geometria e Medida (GM7) e Organização e Tratamento de Dados (OTD7). 

Neste mesmo ano exercia funções de docente das disciplinas técnicas do curso de 

Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente (12.º ano) pelo que as aulas foram 

marcadas de acordo com a minha disponibilidade horária. 

As planificações foram realizadas tendo em conta as metas curriculares (Ministério de 

Educação e Ciência, 2013) e a turma em questão.  

No apêndice 3 apresentamos um exemplo de planificação de aula do 7.º ano lecionada 

no dia 26 de maio de 2015. 

A primeira aula assistida pelo professor Doutor José Luís Cardoso decorreu no dia 14 

de janeiro de 2015 cujo sumário foi “Resolução de uma tarefa sobre sequências” 

relativamente ao domínio de conteúdo Funções, Sequências e Sucessões (FSS7). Na aula foi 

proposta uma tarefa sobre sequências para resolver em grupo. No apêndice 4 pode ser 

visualizada a tarefa sobre sequências proposta aos alunos nessa aula. Durante o primeiro 

semestre de 2014/2015 lecionei aulas de apoio de Matemática com duração de 45 minutos por 

semana, no âmbito de projeto MATXYZ que podem ser visualizadas no quadro seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 2-Aulas de apoio lecionadas no 1.º semestre no âmbito do projeto MATXYZ (7.ºano)   
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No segundo semestre de 2014/2015 lecionei várias aulas no 7.º ano relativamente ao 

domínio de conteúdos de Álgebra (ALG7) e Geometria (GM7). No dia 14 de abril lecionei 

uma aula sobre equações. No dia 6 de maio lecionei uma aula sobre polinómios de grau 

superior a 2 . No dia 14 de maio lecionei uma aula sobre equações. 

No quadro seguinte podemos observar a listagem das aulas que foram lecionadas no 2.º 

semestre no 7.º ano. 

 

 

 

Participei também na atividade Supertmatik que consistiu num torneio para apurar o 

melhor jogador do jogo matemático Supertmatik, dirigida a todos os alunos do 7.º ano da 

escola. 

 

2.2. Atividade Educativa no 10.º ano             

No âmbito do estágio lecionei no 10.º ano Matemática A na turma D onde tive a 

oportunidade de trabalhar temas no âmbito do programa oficial como geometria, funções e 

gráficos e estatística. Nesta turma desenvolvi várias atividades onde foi possível utilizar as 

calculadoras gráficas como forma de motivação para aos alunos.  

Quadro 3-Aulas lecionadas no 2.º semestre ao 7.º ano 
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A primeira aula assistida pelo professor Doutor José Luís Cardoso decorreu no dia 14 

de janeiro de 2015 cujo conteúdo foi “Equação reduzida da reta”. A aula foi planificada de 

acordo com o programa em vigor. Iniciei a aula com a apresentação teórica dos conceitos com 

recurso a tecnologias de informação (PowerPoint e vídeo ilustrativo). A seguir foi proposta a 

resolução de uma ficha de trabalho em grupo para consolidar e exercitar conceitos.  

Nesta turma desenvolvi várias atividades onde foi possível utilizar as calculadoras 

gráficas como forma de motivação para aos alunos. 

No quadro seguinte podemos observar a listagem das aulas que foram lecionadas no 1.º 

semestre no 10.º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.Tarefas realizadas em contexto de sala de aula com recurso à calculadora  

        

Para abordar o tema das funções e gráficos, é importante escolher os melhores métodos 

que podem variar em função do tipo de turma e o nível geral da mesma. Podemos utilizar 

vários tipos de tarefas tais como: exercícios, problemas, exploração e investigação.   

Quadro 4-Aulas lecionadas no 1.º semestre ao 10.º ano 
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No tema três, Estatística, é também possível alterar o tipo de exercícios propostos sendo 

possível, por exemplo, calcular tabelas de frequências absolutas e relativas de forma fácil e 

rápida utilizando as folhas da nova calculadora TI-Nspire CX . 

 

Propostas de tarefas matemáticas sobre o tema funções                                                               

Os exercícios e problemas sobre funções permitem utilizar as potencialidades da calculadora 

gráfica para melhorar a aprendizagem dos conteúdos.  

Numa das aulas que lecionei no 10.º D propus aos alunos a resolução da seguinte tarefa 

sobre funções e gráficos.  

 

Tarefa 1 

1-Admita que a altitude de um avião, desde o instante em que descola da pista até 

atingir os 3000 m, é dada pelo seguinte modelo: 

𝐻(𝑡) = 0,01𝑡3 + 0,05𝑡; t em segundos e H em centenas de metros. 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.1 Quanto tempo decorre entre o instante em que o avião deixa a pista e o instante em 

que atinge 3000 m de altitude? Utilize a calculadora e apresente o resultado arredondado às 

unidades. 

  1.2 Utilizando a calculadora gráfica refira se com o decorrer do tempo após a 

descolagem, o modelo apresentado continua a ser válido para obter a altitude do avião? 

Justifique a resposta. 

  1.3 Sabe-se que passados 10 minutos da descolagem, o avião encontra-se a 8000 m de 

altitude. Utilizando a calculadora gráfica represente a função na calculadora e mostre que se 

a altitude do avião nesse instante fosse dada pelo modelo inicial, este voaria a 2,16𝑥108 de 

altitude.  

  Retirado e adaptado do caderno prático de apoio ao manual escolar Novo Espaço (volume 2), 10ºano, Costa & 

Rodrigues. Porto Editora.  

Figura 13 – Avião a descolar da pista  
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Os alunos da turma são, em geral, empenhados e gostam de tarefas que tenham um 

contexto real. Na resolução da questão da tarefa 1.1, a maior parte dos alunos tentou resolver 

de forma analítica o problema substituindo H(t) pelo valor em centenas de metros, mas como 

estamos perante uma equação do terceiro grau, a resolução torna-se complicada. Alguns 

construíram uma tabela no caderno e foram dando valores a t de um em um segundos até 

chegarem perto do valor de H(t) que era 30. Solicitei aos alunos que inserissem a equação na 

calculadora. Depois bastou resolver a equação para retirar o valor do tempo (t) em segundos, 

entre o instante em que o avião deixa a pista e o instante em que atinge 3000 m de altitude. 

Alguns alunos, por distração, não utilizaram o valor H(t) em centenas de metros tendo obtido 

como resultados valores de t incorretos. Alguns tiveram inicialmente dificuldades, 

principalmente os que tinham pouco experiência com a nova TI Nspire CX. Desta forma, 

expliquei como se inseria a função para traçar uma representação gráfica e como podiam 

construir uma tabela no caderno com base na função H. Quando estavam a traçar o gráfico da 

função H alguns alunos, nomeadamente os que utilizavam as calculadoras TI-84 Plus e TI- 

Nspire CX, tiveram dificuldades na escolha da janela de visualização correta. Isto está de 

acordo com as conclusões dos autores Carvalho, Ferreira e Ponte (2008) que referiram no seu 

estudo que os alunos na representação da função na calculadora gráfica têm muitas 

dificuldades na escolha da janela adequada. De referir que a tarefa demorou mais tempo a 

resolver do que seria desejável, pois a turma é grande e a utilização na sala de aula por parte 

dos alunos de vários tipos de calculadora obrigou o professor estagiário a esclarecer dúvidas 

sobre o funcionamento de cada máquina. 

Na resolução da questão 1.2 os alunos utilizaram a calculadora gráfica para comprovar 

que o modelo não era válido para altitudes superiores a 30 000 metros. Mais uma vez, alguns 

alunos tiveram dificuldades com a interpretação da informação dada pela calculadora gráfica. 

Segundo Carvalho (2006), os alunos têm dificuldade em interpretar a informação dada através 

de uma representação gráfica e essa dificuldade pode ser mais acentuada se se tratar de um 

polinómio do terceiro grau como era o caso. O que parece ser uma representação global de 

uma função (para o aluno mais desatento), na realidade pode não ser, pois uma representação 

gráfica de um polinómio do terceiro grau pode ser visualizada como se tratasse de uma 

parábola. Os alunos mais empenhados, habituados a refletir e a contextualizar as informações 

conseguem perceber esta situação mas os alunos menos atentos falham na interpretação do 

gráfico.  
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Com a realização destes exercícios práticos, utilizando a calculadora, os alunos são 

estimulados a trabalhar o raciocínio de forma diferente, pelo que são também importantes as 

abordagens analíticas com complemento da abordagem gráfica. As explorações de outras 

potencialidades da calculadora gráfica são relevantes para melhor entender alguns tipos de 

problemas. 

A articulação entre o analítico e o gráfico é bastante valorizada pelos professores de 

Matemática, assim como a articulação entre diferentes representações, no entanto a 

articulação entre as diferentes representações disponibilizadas pela calculadora não é muito 

utilizada nas salas de aula do Ensino Secundário.  

   

Tarefa 2 

Estatística 

Na aula do dia 26 de maio que lecionei no 10.º D foi proposta aos alunos a resolução da 

seguinte tarefa sobre estatística: 

        -Considere os seguintes resultados obtidos no exame nacional de Matemática do 12.º 

ano de uma escola. 

Resultados  ni 

[0,   4[   5 

[4,   8[ 14 

[8,  12[ 16 

[12, 16[   7 

[16, 20[   8 

 

         2.1 Elabore uma tabela de frequências absolutas e relativas com os dados agrupados 

em classes. 

         2.2 Construa nesta folha o histograma de frequências absolutas. 

         2.3 Construa o histograma de frequências absolutas utilizando a calculadora gráfica. 

            Retirado do Máximo na Tecnologia, 10ºano, Neves, Faria & Ribeiro. Porto Editora.  

   

 

Os alunos, em geral, começaram por resolver a questão 2.1 de forma analítica sem o 

recurso à calculadora, calculando no caderno as frequência absolutas e relativas. Globalmente 

os alunos não tiveram dificuldades de maior na resolução da questão sendo poucos os alunos 

que pediram esclarecimentos.  

Relativamente à questão 2.2, onde era solicitada a construção do histograma, com a 

ajuda e orientação do professor os alunos perceberam e desenharam o histograma no caderno. 

Quadro 5-Quadro de dados agrupados em classes 
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O objetivo desta questão era tentar construir o mesmo histograma de frequências 

absolutas com o auxílio da folha de cálculo da calculadora TI Nspire CX. Alguns alunos 

começaram por ter dificuldades em encontrar o menu para inserir os dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para inserir os dados nas listas para a 

construção do histograma é necessário   

inserir uma lista, atribuída à variável  

resultados, na coluna A, com a marca                      

de cada classe e outra lista atribuída 

       à variável  n, com as respetiva  

      frequências   absolutas (ver figura 14). 

 

Para obter o histograma é necessário 

 Premir menu e escolher as opções  

3: Dados e 8: Gráficos de resumo 

absolutas. 

 

Para obter o histograma é necessário 

premir menu e escolher as opções  

3: Dados e 8: Gráficos de resumo 

(ver figura 15). 

 

Procurar a janela Gráfico de resumo, selecionar 

a variável resultados para Lista X e selecionar a  

variável ni para a Lista resumo. A seguir escolher 

opção visualizar em Nova página e premir tecla  

enter ou clicar botão OK (ver figura 16). 

 

 

Premir tecla Menu e selecionar as opções 2: 

Propriedades dos gráficos, 2: Propriedades do 

histograma, 2: Definições das barras e 1: 

Largura da barra e 1: Largura da barra 

igual (ver figura 17). 

 

 

Figura 14 – Inserir dados de classes na TI-Nspire CX  

Figura 16 – Representação do histograma na calculadora 

TI-Nspire CX 

Figura 15 – Passos para obter o histograma na 

calculadora TI-Nspire CX 

Figura 17 – Alteração de definições do histograma na 

calculadora TI-Nspire CX  
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De salientar que o professor esclareceu as dúvidas sobre a forma como se deve inserir 

os dados na calculadora. Os alunos procederam conforme o explicado acima conseguindo 

construir o histograma de frequências absolutas com a calculadora gráfica. Esta aplicação da 

calculadora gráfica utiliza uma folha de cálculo similar ao Excel para abordar este tema da 

estatística. Este tipo de abordagens diferenciadas permite, comparar resultados com a 

construção manual do histograma, permitindo consolidar a aprendizagem. Estas calculadoras 

gráficas, do tipo da TI Nspire CX, modernas permitem ter um “mini computador portátil” em 

cada aula pois os professores podem explorar novas tarefas que envolvam por exemplo o uso 

de folhas de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustar a largura das barras para o valor 4 e 

alinhamento para 0. Premir a tecla enter 

para obter o histograma (ver figura 18). 

 

Figura 18 – Ajuste da largura de barras  
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Capítulo III-Metodologia do estudo, apresentação e análise de resultados              

 

1. Opções metodológicas    

                                                                                       

1.1. A amostra 

No questionário sobre as perceções dos alunos acerca da importância da utilização da 

calculadora simples, no 7.º ano do Ensino Básico a amostra é a turma do 7.º C, que apesar de 

ser constituída por 25 alunos apenas 23 responderam porque dois estavam a faltar. Os alunos 

são no geral empenhados, participativos e bem comportados. 

Relativamente ao questionário sobre a utilização da calculadora gráfica no ensino da 

Matemática, no 10.º ano do Ensino Básico a amostra é a turma D do 10.º ano de escolaridade 

do ensino regular da Escola Secundária de Barcelos. A turma do 10.º ano é constituída por 25 

alunos, sendo que no dia da aplicação do questionário estavam apenas presentes 23 alunos. Os 

referidos alunos são no geral bem comportados e participativos, no entanto, alguns só 

participam quando solicitados pelo professor.   

                                                                                                  

1.2. Instrumentos de recolha de dados                                                               

   O questionário aplicado no 7.º ano permite avaliar a importância que os alunos dão à 

utilização da calculadora no ensino e aprendizagem dos conteúdos presentes no programa de 

Matemática do 7.º ano de escolaridade. Neste caso em contexto de sala de aula a calculadora 

foi apenas utilizada pontualmente para cálculos complexos.   

A observação de aulas é um dos instrumentos mais poderosos na investigação em 

educação.  

A metodologia da investigação neste estudo foi a metodologia qualitativa pois o 

ambiente onde se desenrola o estudo é onde se encontram os dados. Para além disso quem 

está a investigar tem o papel principal na recolha dos dados. Trata-se de um estudo de caso 

pois foi analisada uma turma em concreto. O questionário do 7.º ano pode ser consultado no 

apêndice 1. 

No 10.º ano foi aplicado um questionário cujo objetivo foi avaliar a importância que os 

alunos dão à utilização da calculadora gráfica no ensino e aprendizagem dos conteúdos 

presentes nos temas 2-Funções e Gráficos e 3-Estatística do Programa de Matemática do 10.º 

ano de escolaridade. Este questionário tem perguntas formuladas para completar as 

informações recolhidas em contexto de sala de aula. As tarefas realizadas em contexto de sala 
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de aula permitem uma observação muito útil para complementar o questionário. O 

questionário do 10.º ano pode ser consultado no apêndice 2. 

 

2. Apresentação e análise dos resultados do questionário do 7.º ano        

 

Tal como já foi dito, o objetivo deste questionário é avaliar a importância que os alunos 

dão à utilização da calculadora no ensino e aprendizagem dos conteúdos presentes no 

Programa de Matemática do 7.º ano de escolaridade (Ministério de Educação e Ciência, 

2013). O questionário do 7.º ano foi aplicado no final do ano letivo (início de junho). 

De acordo com estudos realizados e indicações dadas neste Programa de Matemática do 

7.º ano a utilização de calculadoras para fazer cálculos simples deve ser evitada para melhorar 

a qualidade do trabalho.  

 

Resultados do questionário aplicado ao 7.º C 

Os resultados deste questionário refletem a opinião dos referidos 23 alunos  

relativamente às seguintes questões: 

 

Relativamente à questão um “ Considera que a utilização da calculadora aumenta a 

sua motivação para o estudo da Matemática?”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31% dos alunos consideram que a utilização da calculadora aumenta a sua motivação 

para a Matemática. De referir que para 52% dos alunos do 7.º ano às vezes (em certas 

situações) a utilização da calculadora aumenta a motivação. Estes resultados indicam que a 

maior parte dos alunos (52%) consideram que a calculadora aumenta às vezes a motivação 

para o estudo da Matemática ou seja os alunos têm perceção que a calculadora aumenta a 

motivação para o estudo só em certas situações (Figura 19).  

Figura 19 – Gráfico do questionário do 7.º ano, questão 1 
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Estudos semelhantes como Ferreira (2002) confirmam que no geral a utilização de 

calculadora aumenta a motivação para o estudo da Matemática.  

À questão dois “Qual a calculadora que usa atualmente?”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74% dos alunos responderam que utilizam a calculadora Casio Fx 82 pois é uma calculadora 

simples, barata e fácil de utilizar. De referir que 4% dos alunos não usam qualquer 

calculadora, o que reflete a pouca utilização dada pela maioria dos professores a esta 

ferramenta no 7º ano . 

Relativamente à questão três “Acha que a calculadora devia ser mais utilizada no 

ensino da Matemática do 7º ano?“, 

 

 

 

 

 

 

como podemos verificar através da análise do gráfico ilustrado na figura 21, 35% dos alunos 

consideram que a calculadora devia ser mais utilizada no ensino da Matemática no 7º ano. 

Para além disso 30% consideram que talvez a calculadora deva ser mais utilizada. A perceção 

que a calculadora não devia ser mais utilizada nas aulas de Matemática no 7.º ano, recolhe a 

preferência de 35% dos alunos. Os alunos desta turma encontram-se algo indecisos acerca da 

opinião se a calculadora devia ser mais utilizada ou não. Nas aulas lecionadas e observadas a 

calculadora foi utilizada com o devido cuidado por forma a ser enquadrada em situações 

especificas devidamente identificadas como vantajosas para a aprendizagem dos alunos. Estes 

Figura 20 – Gráfico do questionário do 7.º ano, questão 2 

Figura 21 – Gráfico do questionário do 7.º ano, questão 3 
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resultados refletem um pouco também a opinião dividida dos professores, que alguns 

consideram que a calculadora devia ser mais utilizada e outros o contrário. Albergaria e Ponte 

(2008, pp. 92), no seu estudo acerca da utilização da calculadora no 6.º ano consideram que, 

embora alguns professores continuem a temer a utilização da calculadora, verifica-se que os 

alunos que privilegiam o uso da calculadora revelam um sentido critico mais apurado em 

relação aos resultados obtidos, operações utilizadas e adequação ao contexto nas tarefas 

matemáticas. 

Como resposta à questão quatro “No estudo da disciplina de Matemática (7.º ano) 

com que frequência utiliza a calculadora”, 

 

  

 

 

 

 

 

como pode ser visualizado no gráfico da figura 22, 26% dos alunos utiliza a calculadora em 

algumas aulas. Além disso 74% dos alunos respondeu que raramente utiliza a calculadora nas 

aulas de Matemática. Estes resultados refletem a pouca utilização dada à calculadora no 7.º 

ano com exceção de algumas tarefas de exploração e investigação que podem ajudar na 

melhoria das aprendizagens. Com o número elevado de alunos por turma e tendo em conta 

que muitos apresentam dificuldades a Matemática consideramos não ser adequado propor 

tarefas complexas que envolvam utilização da calculadora. 

Na questão cinco “Considera que a utilização da calculadora é um recurso 

indispensável no estudo das funções e equações?”, 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Gráfico do questionário do 7.º ano, questão 4 

Figura 23 – Gráfico do questionário do 7.º ano, questão 5 
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43,5% dos alunos responde que não considera a calculadora um recurso indispensável no 

estudo das funções e equações (Figura 23). Apenas 13% dos alunos considera a calculadora 

um recurso indispensável no estudo das funções e equações. 

À questão seis “Acha que a utilização da calculadora em geral reduz a capacidade de 

cálculo mental dos alunos comparando com as capacidades dos seus familiares mais 

velhos?”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87% dos alunos responde que considera que a calculadora, em geral, reduz a capacidade de 

cálculo mental dos alunos comparando com as capacidades dos seus familiares mais velhos. 

Verifica-se que realmente os alunos do 7.º ano percecionam que a utilização excessiva da 

calculadora pode causar problemas no cálculo mental por falta de treino. Através da 

observação das aulas verifica-se que alguns alunos com dificuldades no calculo mental e 

mesmo na tabuada acabam por não resistir ao uso da calculadora para cálculos simples. Desta 

forma a calculadora no 7º ano acaba por ser prejudicial ao aluno com dificuldades no cálculo 

mental porque a falta de treino agrava esse problema. Mamede (2002) no seu estudo, no 1.º 

ciclo sobre a introdução da calculadora, conclui que os alunos mais beneficiados pela 

disponibilidade da calculadora na sala de aula são os que apresentam competências 

matemáticas mais desenvolvidas, como destrezas de cálculo mental e escrito, o sentido de 

operação e o valor posicional. Para os alunos sem competências bem desenvolvidas a nível de 

destreza de cálculo não é aconselhável o uso da calculadora pois prejudica essa competência 

de cálculo mental. 

 

Na questão sete “Qual é o valor da soma (utilizando cálculo mental) de 92+51? (fazer 

o cálculo em menos de 5 segundos)?”, 

Figura 24 – Gráfico do questionário do 7.º ano, questão 6 
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verificou-se que 91% dos alunos acertaram a operação utilizando cálculo mental. Este 

resultado pode não ser suficientemente fiável pois alguns alunos não cumpriram totalmente as 

instruções e demoraram mais que 5 segundos a responder.  

 

Em relação à questão oito “Qual é o valor da multiplicação (utilizando cálculo 

mental) de 9x45 (em menos de 5 segundos)?”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apenas 57% dos alunos acertaram a multiplicação através do cálculo mental. Alguns alunos 

não cumpriram totalmente as instruções e demoraram mais que 5 segundos a responder. 

 

Figura 25 – Gráfico do questionário do 7.º ano, questão 7 

Figura 26 – Gráfico do questionário do 7.º ano, questão 8 
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Na questão nove “Parece-lhe mais fácil o estudo dos temas da Matemática do 7.º ano 

com o auxílio da calculadora?”, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verificou-se que 48% dos alunos percecionam que os temas da Matemática do 7.º ano seriam 

mais fáceis com o auxílio da calculadora 52% dos alunos pensa o contrário. Pensamos que 

talvez a falta de experiência no uso da calculadora, ou o receio dos efeitos nefastos da sua 

utilização na realização das tarefas sejam os motivos para que estes alunos não percecionam 

como mais fácil o estudo da Matemática com o auxílio da calculadora. 

Estes resultados estão de acordo com o estudo realizado com alunos do 7.º ano por 

Ferreira (2012) que conclui que através dos comentários dos alunos em estudo podemos 

constatar que a utilização da calculadora gera alguma controvérsia e opiniões distintas que 

acabam por se dividir de forma equitativa. 

 

Na questão dez “Utiliza a calculadora na resolução de exercícios de forma autónoma 

em casa?”, 

 

 

         

 

 

 

 

 

Figura 27 – Gráfico do questionário do 7.º ano, questão 9 

Figura 28 – Gráfico do questionário do 7.º ano, questão 10 
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com base na análise dos resultados do gráfico ilustrado na figura 28,  verifica-se que 30% dos 

alunos utiliza a calculadora de forma autónoma em casa sendo que 57% utiliza-a apenas às 

vezes. Apenas 30 % dos alunos não utiliza a calculadora de forma autónoma em casa. 

No geral, com base nos resultados podemos concluir que os alunos do 7.º ano 

consideram que a utilização da calculadora aumenta a sua motivação para a Matemática. Estes 

percecionam que a calculadora é importante para o seu estudo referindo que esta devia ser 

mais utilizada. A maioria esmagadora dos alunos (87%) considera que a calculadora em geral 

reduz a capacidade de cálculo mental dos alunos comparando com as capacidades dos seus 

familiares mais velhos. 

Muitos professores continuam a temer os efeitos do uso da calculadora no cálculo 

mental dos seus alunos como pode ser verificado na investigação levada a cabo por Mosquito 

e Ponte (2008). Neste estudo, alguns docentes (29%) mostram-se preocupados com o uso 

inadequado da calculadora manifestando opiniões como: “Sou contra o uso abusivo da 

calculadora”; “Não sou apologista da calculadora” (Mosquito & Ponte, 2008, pp. 136-137).  

Neste mesmo trabalho foi realizado um estudo com três alunos do 6.º ano de escolaridade, 

com desempenho académico regular e equivalente de uma escola de Lisboa, mas com 

diferentes hábitos de uso da calculadora. Aos alunos foi proposto um conjunto de tarefas para 

resolver, incentivando-os a recorrerem a estratégias pessoais usando o método de cálculo que 

entendessem. As tarefas propostas incluíam situações problemáticas em contextos da vida 

real, bem como questões puramente matemáticas. No final os referidos investigadores 

verificaram que os alunos que privilegiaram o uso da calculadora na resolução das tarefas, 

revelaram um sentido crítico apurado em relação aos resultados obtidos, operações utilizadas 

e adequação ao contexto, ao contrário do aluno que usou sobretudo os algoritmos de papel e 

lápis. Também os autores Albergaria e Ponte no seu estudo (2008) defendem o uso da 

calculadora e a este respeito escrevem 

 
“Salientamos também o facto de que os alunos que privilegiaram o uso da calculadora centraram a sua 

atenção na tarefa. Isso permitiu-lhes estar mais disponíveis para a concretização das suas estratégias, 

reduzindo assim os erros de cálculo e de interpretação” (2008, p.110). 

 

Desta forma, podemos concluir que o uso da calculadora no Ensino Básico e, 

nomeadamente no 7.º ano, não é consensual entre os professores, por isso cada professor deve 

atuar de acordo com o tipo de alunos que tem em sua presença, evitando posições extremadas 

sobre o uso de calculadora simples em contexto de sala de aula. Com base na observação de 

aulas, consideramos que a utilização da calculadora no 7.º ano devia ser mais incentivada 
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pelos professores em partes do programa mais abstratas para os alunos, aumentando assim a 

sua motivação. No entanto, tal procedimento deve ser bem controlado pelo professor para 

evitar o recurso sistemático à calculadora para cálculos básicos, o que pode comprometer o 

necessário treino do cálculo mental. Ferreira (2012) citando Mamede (2002), refere que num 

estudo que realizou concluiu que a calculadora foi benéfica para os bons alunos que já tinham 

desenvolvido o sentido de número e destrezas de cálculo. Para os outros alunos que tinham 

mais dificuldades e que ainda não tinham desenvolvido estas capacidades, não foi benéfica a 

utilização da calculadora. 

Observamos que muitos professores de Matemática gostariam de elaborar e aplicar 

atividades inovadoras envolvendo calculadoras no 7.º ano, no entanto o número elevado de 

alunos por turma, a extensão do programa, turmas muito heterogéneas e a elevada carga 

burocrática nas escolas inviabiliza algumas  dessas intenções. 

 

 

3. Apresentação e análise dos resultados do questionário do 10.º ano                             

 

Para tentar perceber as perceções que os alunos têm relativamente à utilização da 

calculadora como instrumento de motivação e melhoria da aprendizagem elaborou-se um 

questionário que foi aplicado à turma do 10.º D. Desta forma levou-se a cabo uma 

investigação cujo objetivo foi avaliar a importância que os alunos dão à utilização da 

calculadora gráfica no ensino e aprendizagem dos conteúdos presentes nos temas 2-Funções e 

Gráficos e 3-Estatística do programa de Matemática do 10.º ano de escolaridade. 

 

  Resultados do questionário aplicado ao 10.º D 

 

Procedemos à recolha de dados no 10.º ano (turma D) para um total de 23 alunos da 

turma. 

Na primeira questão: “Considera que a utilização da calculadora gráfica aumenta a sua 

motivação para o estudo da Matemática? “, a maioria dos alunos (70%) considera que sim, 

ou seja, percecionam que realmente a calculadora gráfica aumenta a sua motivação. Apenas 

4% dos alunos considera que a utilização da calculadora gráfica não aumenta a sua motivação. 

Parte dos alunos (26%) consideram que a calculadora gráfica aumento a motivação para o 

estudo da Matemática às vezes ou seja os alunos percecionam que certas tarefas envolvendo a 
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calculadora gráfica quando bem preparadas e aplicadas promovem uma maior motivação no 

entanto caso o professor não estude bem a tarefa pode provocar desmotivação (Figura 29). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à segunda questão: “Qual a calculadora gráfica que usa atualmente? “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a maioria dos alunos (57%) utiliza a mais recente calculadora TI-Nspire CX, 17% utilizam a 

TI 84 , 17% utiliza a Casio FX 9860 e 9% utiliza a Casio FX-CG 20. Nos manuais escolares 

atuais de Matemática de 10.º ano não existem explicações sobre a TI-Nspire CX por ser uma 

calculadora recente pelo que qualquer dúvida que tenha suscitado esta calculadora foi 

esclarecida pelos docentes da disciplina. Mesmo sem a referência do manual de Matemática, a 

maioria dos alunos optou por comprar a mais recente em detrimento da TI-84 Plus que é 

referida no manual. A maior parte dos alunos que compraram a TI-Nspire CX e a Casio FX-

CG 20 adquiriram a calculadora gráfica no início do ano letivo. No decurso das aulas a 

presença de quatro tipos de calculadoras gráficas provocou alguma demora na resolução das 

tarefas pois o docente tinha que esclarecer dúvidas de várias calculadoras o que, naturalmente, 

se pode considerar um fator limitante. O docente procurou conhecer todas as calculadoras 

Figura 29 – Gráfico do questionário do 10.º ano, questão 1 

Figura 30 – Gráfico do questionário do 10.º ano, questão 2 
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presentes na sala utilizando um emulador para projetar os passos para as resoluções de tarefas 

envolvendo calculadoras gráficas.  

Analisando agora as respostas à terceira questão: “No estudo da disciplina de 

Matemática (10.º ano) com que frequência utiliza a calculadora gráfica no estudo dos temas 

Funções e Estatística?”, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

podemos concluir que 39% dos alunos utiliza a calculadora em todas as aulas, no estudo dos 

temas Funções e Estatística. A maioria dos alunos (52%) utiliza a calculadora gráfica com 

pouca frequência ou seja algumas vezes, no estudo das Funções e Estatística. Apesar da maior 

parte dos alunos ter pouca experiência com as calculadoras gráficas que compraram há poucos 

meses, notou-se na maior parte dos alunos, grande interesse em aprender notando-se uma 

evolução significativa no domínio da calculadora ao longo do ano letivo. 

 

Quanto à quarta questão: “Considera que a utilização da calculadora gráfica é um 

recurso indispensável no estudo das funções e respetivos gráficos?”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Gráfico do questionário do 10.º ano, questão 4

 
 Figura 26 – Gráfico do questionário do 10.º ano questão 1 

Figura 31 – Gráfico do questionário do 10.º ano, questão 3

 
 Figura 26 – Gráfico do questionário do 10.º ano questão 1 
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a maioria esmagadora dos alunos (96%) considera que a utilização da calculadora gráfica é 

um recurso indispensável no estudo das funções e respetivos gráficos. A perceção dos alunos 

reflete a opinião generalizada dos professores sobre este tema. A representação de gráficos de 

funções é a aplicação da calculadora gráfica mais utilizada no 10.º ano. De acordo com as 

indicações do programa e a opinião generalizada de investigadores a calculadora é hoje 

indispensável para o estudo das funções. 

 

Considerando a quinta questão “ Qual a utilização que confere à calculadora gráfica 

no estudo das funções e respetivos gráficos”, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podemos constatar que 44% dos alunos utilizam essencialmente a calculadora gráfica para 

verificar cálculos ou resultados de exercícios. Esta situação pode ser explicada pelo facto dos 

alunos frequentarem o 10.º ano estando por isso, ainda pouco à vontade para utilizar a nova 

calculadora gráfica de forma autónoma. Para além disso, 22% dos alunos confirma que utiliza 

a calculadora para efetuar cálculos e 17% utiliza para representar graficamente. A 

percentagem de alunos que refere que utilizam a calculadora para representar graficamente as 

funções e para o estudo global das funções é pouco significativo. Este facto pode ser 

explicado pela falta de treino e hábitos de trabalho com a nova calculadora por parte dos 

alunos que estão ainda a frequentar o primeiro ano do Ensino Secundário. Esta situação foi 

confirmada através da observação das aulas, pois alguns alunos só utilizavam a calculadora 

gráfica quando solicitado pelo professor ou quando referido explicitamente no exercício. 

Figura 33 – Gráfico do questionário do 10.º ano, questão 5

 
 Figura 26 – Gráfico do questionário do 10.º ano questão 1 
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Apesar da dificuldade na utilização da nova calculadora ser cada vez menor com o decorrer 

do ano letivo, alguns alunos continuavam com dificuldades no 3.º período, essencialmente 

porque não queriam ler o manual de utilização da calculadora, ou demonstrarem algum 

desinteresse na exploração autónoma das capacidades da mesma.  

Relativamente à sexta questão ”Na sua opinião, o estudo das transformações simples 

de funções como a translação, a simetria em relação aos eixos e dilatação/compressão na 

horizontal e vertical tornam-se mais simples com a calculadora gráfica porque:”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podemos concluir que a maioria dos alunos (78%) considera que o estudo das transformações 

simples de funções como a translação tornam-se mais simples com a calculadora gráfica 

porque permite representar e comparar as duas funções sobrepostas. Para além disso 13% dos 

alunos referem que é mais fácil representar duas funções. Com base neste questionário 

podemos concluir que os alunos percebem claramente as vantagens de representar 

graficamente funções sobrepostas para melhor entender o estudo das transformações simples 

de funções. Nas aulas observamos que os alunos demonstram algumas dificuldades neste 

assunto sendo importante e necessário utilizar exemplos práticos com a respetiva 

representação gráfica com o auxílio de calculadoras gráficas ou outros materiais interativos. 

 

 

Figura 34 – Gráfico do questionário do 10.º ano, questão 6

 
 Figura 26 – Gráfico do questionário do 10.º ano questão 1 
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Na sétima questão ”Acha que a utilização da calculadora gráfica em geral reduz a 

capacidade de cálculo mental dos alunos comparando com as capacidades dos seus 

familiares mais velhos?”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verificamos que 52% dos alunos considera que a utilização da calculadora gráfica, em geral, 

reduz a capacidade de cálculo mental dos alunos comparando com as capacidades dos seus 

familiares mais velhos. Podemos concluir que estes alunos tal como os alunos do 7.º ano tem 

a perceção que a utilização da calculadora pode reduzir a capacidade de cálculo mental.  

Na oitava questão “ Na sua opinião a utilização da calculadora gráfica facilitou a 

resolução das tarefas investigativas sobre funções realizadas na aula?”, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a grande maioria dos alunos (91%) tem a perceção de que a calculadora gráfica facilita a 

resolução das tarefas investigativas sobre funções realizadas na aula. Isto está em linha com 

os resultados obtidos por Rocha (2012) que considera a calculadora gráfica essencial para 

realizar com sucesso tarefas investigativas. 

Figura 35 – Gráfico do questionário do 10.º ano, questão 7

 
 Figura 26 – Gráfico do questionário do 10.º ano questão 1 

Figura 36 – Gráfico do questionário do 10.º ano, questão 8

 
 Figura 26 – Gráfico do questionário do 10.º ano questão 1 
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Relativamente à nona questão “Parece-lhe mais fácil o estudo de estatística com o 

auxílio da calculadora gráfica?”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pela análise do gráfico ilustrado na figura 37 podemos concluir que 96% dos alunos tem a 

perceção de que é mais fácil o estudo de estatística com o auxílio da calculadora gráfica. Esta 

esmagadora maioria percebe que certas tarefas com cálculos repetitivos e tabelas de 

frequências podem ser mais rápidos e eficazes utilizando a calculadora gráfica.  

 

Relativamente à décima questão “Utiliza a calculadora gráfica na resolução de 

exercícios de forma autónoma em casa?”, 

 

  

  

 

 

 

 

 

a maioria dos alunos (74%) utiliza a calculadora gráfica na resolução de exercícios de forma 

autónoma em casa. 

Depois de analisados os resultados deste questionário podemos concluir que os alunos 

do 10.º ano valorizam a utilização da calculadora considerando o seu uso essencial para 

melhorar a motivação para o estudo da Matemática. Podemos também concluir que a maioria 

dos alunos tem a perceção de que a calculadora gráfica facilita a resolução das tarefas 

Figura 37 – Gráfico do questionário do 10.º ano, questão 9

 
 Figura 26 – Gráfico do questionário do 10.º ano questão 1 

Figura 38 – Gráfico do questionário do 10.º ano, questão 10

 
 Figura 26 – Gráfico do questionário do 10.º ano questão 1 
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investigativas sobre funções realizadas na aula. Os resultados relativamente às funções, deste 

questionário estão no geral de acordo com os resultados obtidos no estudo sobre a utilização 

da calculadora gráfica no ensino das funções, realizado por Rocha (2011). Apesar da maioria 

dos alunos terem adquirido a nova calculadora gráfica há poucos meses estes já utilizam a 

mesma de forma autónoma em casa e nas aulas tendo no entanto algumas dúvidas em tarefas 

mais complexas que envolvem a utilização da calculadora. 

 

4. Recomendações e limitação do estudo                                                                     

 

Nesta investigação estudou-se a forma como os alunos utilizam a calculadora gráfica no 

10.º ano, qual a marca e modelo mais utilizados, quais as dificuldades na sua utilização, bem 

como a forma como eles interpretam a informação disponibilizada pela calculadora. 

Analisou-se também a importância que os alunos do 7.º ano dão à calculadora, tendo 

sido avaliado se os alunos consideram que a calculadora aumenta a motivação para o estudo 

da Matemática e a forma como os alunos utilizam a calculadora. Uma das limitações deste 

estudo é que na escola onde foi realizado o estágio, no 7.º ano o recurso à calculadora é 

reduzido devido ao tamanho e heterogeneidade das turmas e extensão do programa. Desta 

forma não foi possível observar com frequência o uso da calculadora em contexto de sala de 

aula. 

Recomenda-se a elaboração de novos estudos sobre as calculadoras gráficas para alargar 

os conhecimentos existentes sobre este tema de forma a tornar a sua utilização mais rentável 

para os alunos. 
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Conclusão 

 

Como conclusão, podemos afirmar que no ensino da Matemática é possível utilizar as 

calculadoras, sejam estas simples ou gráficas, como instrumento de melhoria das 

aprendizagens. Podem ser usadas numa diversidade de tarefas sejam elas exercícios, 

problemas ou investigações. A sua utilização na disciplina de Matemática é obrigatória há 

vários anos, no entanto a forma como a mesma é utilizada e o grau de complexidade das 

tarefas onde são usadas é muito variável. 

No 7.º ano com base nos resultados do questionário aplicado aos alunos, podemos 

concluir que estes consideram que a utilização da calculadora aumenta a sua motivação (pelo 

menos em alguns tipos de tarefas) para o estudo da Matemática. Os alunos referem que a 

calculadora é importante para o seu estudo confirmando que esta devia ser mais utilizada, pelo 

menos nalguns tipos de exercícios, provavelmente os de exploração e investigação. Quando 

inquiridos se o estudo da Matemática no 7.º ano é mais fácil com o auxilio da calculadora, as 

opiniões favoráveis e desfavoráveis são quase equitativas, provavelmente com receio dos 

efeitos nefastos e por falta de experiência com a calculadora. A maior parte dos alunos (87%) 

têm a perceção de que a calculadora, em geral, reduz a capacidade de cálculo mental dos 

alunos comparando com as capacidades dos seus familiares mais velhos. Concluímos que a 

calculadora é benéfica para os bons alunos que já têm bem consolidado a destreza de cálculo, 

no entanto para os alunos com mais dificuldades e com pouca destreza de cálculo, a utilização 

da calculadora acentua esses problemas, como se pode confirmar pelos estudos realizados por 

Ferreira (2012) e Mamede (2002). Desta forma a calculadora não deve ser utilizada para 

cálculos básicos. Uma maior e mais eficaz utilização da calculadora no 7.º ano fica 

comprometida com o aumento do número de alunos por turma verificado nos últimos anos. 

Recomenda-se a constituição de turmas mais homogéneas e a diminuição do número de 

alunos por turma para os professores conseguirem planear e aplicar tarefas inovadoras e 

motivadoras envolvendo a calculadora. 

No 10.º ano, a utilização da calculadora gráfica é obrigatória sendo que as mais recentes 

calculadoras gráficas são cada vez mais completas, podendo ser utilizada pelos professores 

para introduzir novas tarefas, sendo a mesma aconselhável para melhorar a motivação e os 

resultados. No 10.º ano, sendo o primeiro ano do ensino secundário e tendo em conta que 

muitos alunos têm as novas calculadoras gráficas TI Nspire e Casio, a aprendizagem demorou 

algum tempo, no entanto, no fim do ano, a maioria dos alunos dominava as funções 
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principais. Na turma em estudo a maioria dos alunos (57%) utiliza a mais recente calculadora 

Texas Instruments Nspire, 17% utilizam a TI 84, 17% utiliza a Casio FX 9860 e 9% utiliza a 

Casio FX CG 20. Com base nas obervações das aulas, podemos concluir que a presença de 

muitos modelos diferentes de calculadora obriga o professor a um esforço suplementar para 

conhecer em pormenor todas as funcionalidades das várias calculadoras. Além disso, esta 

situação atrasa e complica o decorrer das aulas, pois, por vezes, o professor tem que 

esclarecer a mesma dúvida, relativamente a quatro calculadoras presentes na sala, o que, 

naturalmente, implica alguma demora na resolução das tarefas. Esta limitação da utilização da 

calculadora pode ser minorada com a projeção do emulador na aula com os passos para a 

resolução da tarefa com cada calculadora gráfica e através do esforço do professor para 

conhecer o funcionamento de cada modelo presente na aula. Uma diminuição do número de 

alunos por turma no 10.º ano e programas menos extensos seria promotor da qualidade do 

ensino permitindo uma maior utilização das calculadoras gráficas. 

A calculadora gráfica é muito utilizada no 10.º quando se pretende uma representação 

gráfica a partir duma expressão analítica. No geral, os professores valorizam esta tecnologia 

associada às potencialidades gráficas. A calculadora gráfica é utilizada muitas vezes para 

confirmação dos resultados a que se tinha chegado nas resoluções algébricas anteriores, no 

entanto, é possível utilizá-la muitas vezes como meio de descoberta da solução de um 

problema. 

Nos casos em que se parte de um gráfico e se pretende uma representação analítica, a 

abordagem normalmente não passa pela calculadora, utilizando-a mais como forma de 

confirmação de resultados. 

Com este estudo também foi possível observar a importância do professor enquanto 

mediador e motivador do tipo de utilização da calculadora gráfica que foi feito em contexto de 

sala de aula. A calculadora gráfica permite aos alunos uma nova forma de verificação de 

resultados pelo que este instrumento funciona como uma espécie de “ajudante” do professor 

dentro da sala de aula. No entanto, a forma como esta tecnologia é utilizada depende 

essencialmente do professor, das suas crenças e atitudes que transmite de forma implícita ou 

explícita aos seus alunos. Nas observações das aulas foi possível verificar que quando os 

alunos se sentem devidamente motivados e incentivados, podem desenvolver um raciocínio 

matemático importante para consolidar conhecimentos. 

No próximo ano letivo 2015/2016 entra em vigor o novo programa de Matemática do 10.º 

ano que incentiva a um ensino mais focado nos conceitos, sendo as metas de aprendizagem e 
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tarefas propostas no programa mais abstratos. Conforme opinião de Lurdes Figueiral, presidente 

da Associação de Professores de Matemática (Novais, 2014), o novo programa de Matemática 

é extenso, sendo demasiado abstrato, introduzindo conteúdos lecionados no ensino superior. 

A diminuição da importância dos problemas com contexto prático vai trazer desafios complexos 

aos professores de Matemática. Na minha opinião, estas tarefas em contexto real são elementos 

fundamentais para motivar os alunos e deste modo considero que o novo programa é um 

retrocesso mas ao mesmo tempo um grande desafio para os professores. 

Existem óbvias vantagens do uso da calculadora gráfica no ensino como demonstram 

vários estudos nesta área, no entanto, o seu uso deve ser implementado tendo em atenção o 

tipo de problemas e as capacidades dos alunos. Para retirar o máximo rendimento da 

calculadora é necessário bastante treino e persistência sendo importante incentivar os alunos a 

ler o manual de utilização das calculadoras ou procurar informação na internet (exemplos 

resolvidos, vídeos), que podem constituir uma preciosa ajuda para melhorar a aprendizagem. 

As reduzidas dimensões do ecrã da calculadora podem dificultar o estudo dos gráficos 

das funções, os seus extremos e a existência de assintotas. Frequentemente as representações 

gráficas sugerem conclusões erradas, quase sempre devido a uma incorreta utilização da 

janela de visualização. Este problema resolve-se se o professor treinar com frequência na sala 

de aula e fizer com que os alunos percebam os diferentes processos de alteração de uma janela 

de visualização gráfica.  

Com base no questionário aplicado aos alunos do 10.º ano, podemos concluir que os 

alunos valorizam a utilização da calculadora gráfica considerando o seu uso essencial para 

melhorar a motivação para o estudo da Matemática. A maioria dos alunos refere que a 

calculadora gráfica facilita a resolução das tarefas investigativas sobre funções realizadas na 

aula. Verificamos ainda que 96% considera que é mais fácil o estudo de estatística no 10.ºano 

com o auxílio da calculadora gráfica, o que significa que os professores devem propor mais 

tarefas relacionadas com a estatística que envolvam o uso da calculadora gráfica, 

nomeadamente a utilização de folhas de cálculo e das várias funções ligadas à estatística que 

as novas calculadoras possuem. 

Tendo como objetivo final utilizar a calculadora gráfica com todas as suas 

potencialidades, de forma a maximizar o sucesso escolar dos alunos, torna-se necessário 

continuar a investigação nesta área complexa e polémica. 
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Apêndice 1- Questionário sobre a importância da calculadora gráfica no 7.º ano          
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Questionário 

      Caro(a) Aluno(a), 

      No âmbito da unidade curricular Estágio 2, do 2.º ano do Mestrado em Ensino da 

Matemática no 3.º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, estou a realizar uma 

investigação cujo objetivo é avaliar a importância que os alunos dão à utilização da 

calculadora no ensino e aprendizagem dos conteúdos presentes no programa de Matemática 

do 7.º ano de escolaridade. 

      A informação recolhida será usada somente para fins académicos, comprometendo-me a 

assegurar o anonimato da mesma. Agradeço a colaboração. 

 

1. Considera que a utilização da calculadora aumenta a sua motivação para o estudo da 

Matemática?  

□ Sim 

□ Não 

□ Às vezes 

 

2. Qual a calculadora que usa atualmente:  

□ TI 5035 

□ TI 30 XB 

□ Casio FX-82 

□ Nenhuma 

□ Outra. Qual________ 

 

3. Acha que a calculadora devia ser mais utilizada no ensino da Matemática do 7º ano.  

□ Sim 

□ Não 

□ Talvez 

 

4. No estudo da disciplina de Matemática (7.º ano) com que frequência utiliza a calculadora.  

□ Raramente 

□ Algumas aulas 

□ Todas as aulas 

 

5. Considera que a utilização da calculadora é um recurso indispensável no estudo das 

funções e equações? 

□ Sim 

□ Não 
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□ Às vezes 

 

6. Acha que a utilização da calculadora em geral reduz a capacidade de cálculo mental dos 

alunos comparando com as capacidades dos seus familiares mais velhos ? 

□ Sim 

□ Não 

□ Não sei 

 

7. Qual é valor da soma (utilizando cálculo mental) de 92+51 (em menos de 5 segundos)? 

□ 133 

□ 143 

□ 123 

□ 141 

 

8. Qual é valor da multiplicação (utilizando cálculo mental) de 9x45 (em menos de 5 

segundos)? 

□ 500 

□ 360 

□ 405 

□ 450 

 

9. Parece-lhe mais fácil o estudo dos temas da Matemática do 7º ano com o auxílio da 

calculadora? 

□ Sim 

□ Não 

 

10. Utiliza a calculadora na resolução de exercícios de forma autónoma em casa? 

□ Sim 

□ Não 

□ Às vezes 

        

9/6/2015     Obrigado pela colaboração 
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Apêndice 2- Questionário sobre a importância da calculadora gráfica no 10.º ano        
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Questionário 

Caro(a) Aluno(a), 

No âmbito da unidade curricular Estágio 2, do 2.º ano do Mestrado em Ensino da Matemática 

no 3.º ciclo do ensino Básico e Ensino Secundário, encontro-me a realizar uma investigação 

cujo objetivo é avaliar a importância que os alunos dão à utilização da calculadora gráfica no 

ensino e aprendizagem dos conteúdos presentes nos temas 2-Funções e Gráficos e tema 3-

Estatística do programa de Matemática do 10.º ano de escolaridade. 

A informação recolhida será usada somente para fins académicos, comprometendo-me a 

assegurar o anonimato da mesma. Agradeço a colaboração. 

 

1. Considera que a utilização da calculadora gráfica aumenta a sua motivação para o estudo da 

Matemática?  

□ Sim 

□ Não 

□ Às vezes 

 

2. Qual a calculadora gráfica que usa atualmente:  

□ TI Nspire 

□ TI 84 

□ Casio FX -9860 G 

□ Outra. Qual_________ 

 

3. No estudo da disciplina de Matemática (10.º ano) com que frequência utiliza a calculadora 

gráfica no estudo dos temas Funções e Estatística? 

□ Raramente 

□ Algumas aulas 

□ Todas as aulas 

 

4. Considera que a utilização da calculadora gráfica é um recurso indispensável no estudo das 

funções e respetivos gráficos? 

□ Sim □ Não 

 

5. Qual a utilização que confere à calculadora gráfica no estudo das funções e respetivos 

gráficos? 

□ Efetuar cálculos no decorrer dos exercícios 

□ Verificar cálculos/resultados 

□ Estudo do comportamento global das funções 

□ Construir tabelas 
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□ Representar graficamente funções 

□ Outro. Qual? ________________________________________________ 

 

6. Na sua opinião, o estudo das transformações simples de funções como a translação, a 

simetria em relação aos eixos e dilatação/compressão na horizontal e vertical tornam-se mais 

simples com a calculadora gráfica porque: 

□ É mais fácil representar duas funções em pouco tempo 

□ Permite representar e comparar as duas funções sobrepostas (resultado da transformação) 

para perceber as suas diferenças 

□ Permite a análise de um determinado gráfico 

□ Permite a confirmação dos resultados 

□ Outros. Quais? _______________________________________________________ 

 

7. Acha que a utilização da calculadora gráfica em geral reduz a capacidade de cálculo mental 

dos alunos comparando com as capacidades dos seus familiares mais velhos (por exemplo 

consegue fazer a subtração mental de  89-51 em menos de 5 segundos). 

□ Sim 

□ Não 

□ Não sei 

 

8. Na sua opinião a utilização da calculadora gráfica facilitou a resolução das tarefas 

investigativas sobre funções realizadas na aula? 

□ Sim 

□ Não 

□ Ás vezes 

 

9. Parece-lhe mais fácil o estudo de estatística com o auxílio da calculadora gráfica? 

□ Sim 

□ Não 

 

10. Utiliza a calculadora gráfica na resolução de exercícios de forma autónoma em casa? 

□ Sim 

□ Não 

□ Às vezes 

 
9/6/2015     Obrigado pela colaboração 
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Apêndice 3- Planificação de aula do 7.º ano do dia 26/5/2015                                                                  
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Apêndice 4- Tarefas sobre sequências realizadas no 7.º ano 
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Apêndice 5- Planificação das aulas lecionadas no 10.º ano 
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Apêndice 6-Tarefas realizadas no 10.º ano 
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