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Resumo 

 

A Matemática é uma das mais antigas disciplinas escolares que se interliga com temas 

do dia-a-dia, ajudando a resolver problemas e surgindo de diferentes formas no quotidiano. 

Com as vivências diárias, as crianças constroem noções matemáticas instintivamente, através 

de experiências diversificadas facultadas pelo educador/professor, que coloca questões, 

facilitadoras da assimilação e da consolidação de conceitos. 

As tarefas são um ponto principal deste Relatório Final de Estágio, existindo uma 

multiplicidade que enriquece a aprendizagem dos alunos. Dependendo da sua dimensão, as 

tarefas podem ser um exercício, uma exploração, um problema, uma investigação ou um 

projeto. Os projetos são considerados uma tarefa de longa duração que exige pesquisa e 

organização, mas que motiva os alunos para as suas aprendizagens.  

Para a contextualização teórica, realizou-se uma revisão de literatura com base em 

autores de referência que sustentam, teoricamente, a temática da metodologia de projeto em 

contexto escolar. 

Descrevem-se, também, as tarefas desenvolvidas na Prática de Ensino Supervisionada 

(Estágio I e Estágio II), bem como propostas de tarefas de projeto, para possível aplicação em 

sala de aula, tanto em Educação Pré-Escolar como no 1.º Ciclo do Ensino Básico, que se 

pretende que sejam das ideias e desejos das crianças, cientes que tal prática proporcionará 

experiências conducentes a uma aprendizagem significativa. 

 

 

Palavras-chave: Tarefas; Metodologia de Trabalho de Projeto; Propostas de Projetos; 

Educação Pré-Escolar; 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

  



  



Abstract 

 

Mathematics is one of the oldest school subjects that connects with day to day life, 

helping with the solution of problems and appearing in different forms in daily life. With 

daily experiences, children instinctively build mathematical notions through diversified 

experiences created by the educator/professor, that present question which make assimilation 

and consolidation of concepts easier. 

The tasks are a main point of this Final Internship Report, with an existing variety that 

enriches the students’ learning. Depending on its dimension, the tasks may be an exercise, an 

exploration, a problem, an investigation, or a project. The projects are considered a long 

duration task that requires research and organization, but also motivates the students to learn. 

For the theoretical contextualization, a literature review was performed with basis in 

authors that support, theoretically, the project thematic methodology in a school context. 

Also described are the tasks developed in the Practical Supervised Teaching 

(Internship I and Internship II), the proposed project tasks for a possible incorporation in a 

classroom, in Preschool Education as well as Elementary School, that will hopefully be of the 

liking and ideas of the children, being aware that such a practice will provide experiences that 

will lead to significant learning. 

 

Keywords: Tasks; Project Work Methodology; Project Proposals; Preschool Education; 

Elementary School. 
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Introdução 

 

O presente documento reflete o trabalho desenvolvido na Prática de Ensino 

Supervisionada, nos contextos de Educação Pré-Escolar e de Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (Estágio I e Estágio II, respetivamente). De facto, o Despacho (extrato) n.º 3613/2009, 

de 28 de janeiro, art.º 8.º, consigna que o estágio corresponde à Prática de Ensino 

Supervisionada e deverá oferecer experiências de planificação, ensino e avaliação. Além 

disso, segundo as Normas regulamentares dos 2.os Ciclos de estudo em Ensino, é 

indispensável o título de Mestre em Ensino para o desempenho da Docência. Para a concessão 

do grau de mestre, segundo o Despacho (extrato) n.º 3613/2009, de 28 de janeiro, art.º 6.º 

alínea b, é indispensável a elaboração do Relatório Final de Estágio relativo à Prática de 

Ensino Supervisionada.  

Com base nessa Prática de Ensino Supervisionada, surge este Relatório Final de 

Estágio, que desenvolverá o tema “As tarefas de Projeto no Ensino e na Aprendizagem da 

Matemática”. Este tema deve-se, não só, ao gosto existente pela matemática, mas, também, 

por em ambas as Práticas de Ensino Supervisionadas o conceito de projeto ter estado presente, 

as crianças terem sempre se mostrado interessadas e motivadas, sobretudo, porque se 

considera que o desenvolvimento de projetos produz aprendizagens mais significativas.  

 Este relatório está dividido em três capítulos principais, o primeiro, denominado 

Enquadramento teórico, está divido em três pontos, no qual se apresenta a pesquisa efetuada 

sobre o tema deste relatório, realizado através de uma revisão de literatura com base em 

autores de referência. Sendo a matemática a área escolhida, aborda-se no primeiro ponto o 

ensino e a aprendizagem da matemática, evidenciando o programa e as metas utilizadas em 

contexto de estágio. No segundo ponto deste capítulo começa-se por definir o conceito de 

tarefa, as suas dimensões e as suas fases. As tarefas são um ponto de partida para a 

aprendizagem, cuja diversidade enriquece as aprendizagens dos alunos (Ponte, 2014). As 

tarefas dividem-se em exercícios, explorações, problemas, investigações ou projetos (Ponte, 

2004), consoante o seu grau de dificuldade, abertura e duração. O terceiro ponto refere-se à 

metodologia de trabalho de projeto, tema central deste trabalho, definindo-a, enumerando as 

suas fases e mencionando o papel do professor e do aluno nesta metodologia que se utiliza 

para aprofundar um determinado tema (Katz & Chard, 2009).  

O segundo capítulo, denominado Prática Letiva, refere-se à Prática de Ensino 

Supervisionada em contexto de Estágio I e II. Inicialmente abordam-se os conceitos de 
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planificação e avaliação, fundamentados com autores de referência e, divide-se, também, em 

três pontos principais. O primeiro e segundo ponto dizem respeito à planificação das 

atividades educativas e à avaliação das atividades educativas, respetivamente e, o terceiro 

ponto relata a experiência educativa em Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, caraterizando ambos os contextos de estágio e descrevendo as tarefas de projeto 

realizadas. 

O terceiro e último capítulo, denominado Propostas de Projetos, apresenta duas 

propostas, uma para a Educação Pré-Escolar e outra para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, mais 

precisamente para o 3.º ano de escolaridade. Ambas as propostas de projeto têm como tema as 

viagens, a primeira denominada Uma visita ao Porto e a segunda Aprender com as viagens. A 

proposta para Educação Pré-Escolar apresenta atividades incluídas nas Áreas Conhecimento 

do Mundo, Formação Pessoal e Social, Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, Matemática e 

Tecnologias de Informação e Comunicação, de acordo com o documento Metas de 

Aprendizagem (Ministério da Educação, 2010). A proposta para o 1.º Ciclo do Ensino Básico 

apresenta tarefas que têm como base o Programa e Metas Curriculares de Matemática: 

Ensino Básico (Bivar et al., 2013a). 

Este relatório termina com algumas considerações finais, que incluem uma reflexão 

sobre a pesquisa efetuada, o trabalho realizado na Prática de Ensino Supervisionada, 

atendendo ao que se desenvolveu nestes contextos e à sua contribuição para o futuro 

profissional.  
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1. O Ensino e a Aprendizagem da Matemática 

 

A matemática é uma ciência que utiliza objetos e relações abstratas e, em contexto 

escolar, constitui uma das mais antigas disciplinas escolares, facultando formas de agir para 

resolver problemas, estando ligada ao desenvolvimento humano e aparecendo em diversas 

situações do seu quotidiano (Ponte et al., 2007). Estes autores referem, ainda, que contar e 

medir, provavelmente, são as primeiras manifestações matemáticas de cada indivíduo, 

alargando-se posteriormente a um “domínio autónomo ao estudo dos números e operações, 

das formas geométricas, das estruturas e regularidades, da variação, do acaso e da incerteza" 

(Ponte et al., 2007, p. 2). 

A educação matemática deve levar os alunos a tornarem-se autónomos, competentes e 

críticos na sua vida, contribuindo para uma cidadania responsável e uma justificação unânime 

para ensinar matemática reside na sua aplicabilidade à vida quotidiana (Matos & Serrazina, 

1996). Aprender matemática é um direito de todos, pois esta responde a necessidades 

individuais e sociais e, ao longo dos anos de escolaridade, a disciplina de Matemática é 

obrigatória devido à sua natureza cultural, prática e cívica. Neste contexto, o contacto com a 

matemática e com os seus métodos é essencial para as crianças, desenvolvendo a capacidade 

de a utilizar para resolver problemas (Abrantes, Serrazina & I. Oliveira, 1999).  

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (M. Silva & Núcleo de 

Educação Pré-Escolar, 1997) mencionam que as noções matemáticas, construídas pelas 

vivências do dia-a-dia, são adquiridas, instintivamente, pelas crianças e, cabe ao educador, 

utilizar as situações do quotidiano para enfatizar o desenvolvimento do pensamento lógico 

matemático. A construção das noções matemáticas alicerça-se na vivência do espaço e do 

tempo e, no quotidiano, a aprendizagem da matemática implica que sejam proporcionadas 

experiências diversidicadas, apoiando a reflexão das crianças, levando-as a colocar questões 

que lhes facilitem a assimilação e consolidação dessas noções. 

A publicação do Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências essenciais 

(Departamento da Educação Básica, 2001), evidenciou as competências gerais que os alunos 

deviam possuir no final deste ciclo de estudos, bem como competências específicas de cada 

área, nomeadamente “pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável […], realizar actividades de forma autónoma, responsável e 

criativa […] e cooperar com outros em tarefas e projectos comuns” (Departamento da 

Educação Básica, 2001, p.15).  



Capítulo I - Enquadramento Teórico 
 

4 

 

 Em 2011, o Despacho n.º 17169/2011 do Ministério da Educação e Ciência, 

determinou que o Currículo Nacional do ensino Básico deixava de ser um documento 

orientador do Ensino Básico em Portugal, pois apresentava deficiências questionáveis na 

orientação do ensino. Posteriormente, a 17 de junho de 2013, foi homologado o Programa e 

Metas Curriculares de Matemática: Ensino Básico (Bivar et al., 2013a), tendo por base os 

conteúdos indicados no Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et al., 2007). 

Neste documento programático de 2013, incluíram-se as Metas Curriculares de Matemática, 

homologadas a 3 de Agosto de 2012, que apresentam objetivos gerais, especificados por 

descritores. Neste programa oficial (Bivar et al., 2013a), enfatiza-se o desenvolvimento da 

compreensão, como o objetivo essencial do ensino, considerada como a principal 

preocupação da escola e dos docentes, no sentido de melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem da matemática.  

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

finalidades fundamentais no ensino da Matemática, "promover a aquisição de informação, 

conhecimento e experiência em Matemática e o desenvolvimento da capacidade da sua 

integração e mobilização em contextos diversificados" (p. 3) além de "desenvolver atitudes 

positivas face à Matemática e a capacidade de apreciar esta ciência" (p. 3). O Programa e 

Metas Curriculares de Matemática: Ensino Básico (Bivar et al., 2013a), acrescenta como 

finalidades do ensino da matemática a estruturação do pensamento, a análise do mundo 

natural e a interpretação da sociedade. Na estruturação do pensamento pretende-se uma 

apreensão dos conceitos matemáticos, sistematizando as suas propriedades, com uma 

consequente organização do pensamento e alicerçando a capacidade de construir análises 

objetivas. A análise do mundo natural refere-se à necessidade do domínio dos conceitos 

matemáticos para uma melhor compreensão de objetos de estudo de outras disciplinas, bem 

como, de fenómenos observáveis diariamente. A interpretação da sociedade, pretende que a 

matemática se aplique ao quotidiano, em utilizações simples, como as quatro operações 

elementares, a proporcionalidade e a grandeza, contribuindo para o exercício da cidadania de 

modo pleno, informado e responsável.  

 O Caderno de Apoio do 1.º Ciclo (Bivar et al., 2013b) estabelece um complemento às 

Metas Curriculares Matemática - Ensino Básico (Bivar et al., 2013a), apresentando diversas 

sugestões de exercícios, problemas e atividades. Estas propostas, que relacionam os 

descritores com os conteúdos, não são apresentadas como forma obrigatória a cumprir, mas 

sim como sugestões que levam à concretização dos objetivos específicos das metas (Bivar et 
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al., 2013b) e, para que tal aconteça, selecionar as estratégias mais adequadas à concretização 

desses objetivos é crucial.  

 

2. Noção de tarefa 

 

As tarefas constituem um ponto de partida para a aprendizagem. Existe, hoje em dia, 

uma multiplicidade de tarefas que proporcionam oportunidades de trabalhar conceitos de 

modos variados, construindo o conhecimento em diversos contextos. Esta pluralidade de 

tarefas enriquece, significativamente, as práticas de aprendizagem dos alunos (Ponte, 2014).  

As tarefas são bastante importantes devido à estruturação que atribuem às práticas 

profissionais dos professores de Matemática (Ponte & Serrazina, 2004) protagonizando o 

elemento decisivo na dinâmica da sala de aula (Ponte et al., 1997). Inicialmente, o tipo de 

tarefa predominante era o exercício mas, posteriormente, começou-se a dar, também, atenção 

a outros tipos de tarefas, como os problemas, os projetos, as explorações e as investigações 

(Ponte & Serrazina, 2004). 

Relativamente às práticas letivas, Bispo, Ramalho e Henriques (2008) afirmam que as 

tarefas, que o professor propõe, possuem um grande destaque pelo impacto que têm no ensino 

e na aprendizagem da Matemática.  

Uma tarefa define-se como o conjunto de passos relacionados com os procedimentos 

que os alunos efetuam para responder a um conjunto de factos (Christiansen & Walther, 

1986). Para Ponte (2004), o conceito define-se como o objetivo de uma atividade elaborada 

pelo professor, que a seleciona em função das caraterísticas de cada tarefa e dos interesses dos 

alunos. As tarefas revelam-se como um elemento fundamental na caraterização de um 

currículo, originando atividades muito diferentes, dependendo das capacidades dos alunos e 

da intervenção do professor. A ação do professor, bem como a dos alunos, influencia a 

aprendizagem alcançada na realização das atividades, levando o professor a centrar a atenção 

na formulação de tarefas (Christiansen & Walther, 1986). Os autores, Ponte e Serrazina 

(2000), reforçam esta ideia referindo que o aluno aprende como consequência da atividade 

que realiza, assim como, com a reflexão que faz sobre essa atividade. O professor oferece 

situações nas quais essa atividade se realize, sugerindo tarefas matemáticas, aos alunos, que 

apelem aos seus interesses e aos seus conhecimentos prévios. Na resolução de uma tarefa, a 

maneira como os alunos interpretam as representações apontadas nos enunciados é decisivo 

para a sua resolução (Ponte, 2014). Centrar o ensino da Matemática nas tarefas e nas fases de 
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implementação na sala de aula, constitui, também, uma ajuda fundamental para o processo de 

reflexão dos professores (Stein & Smith, 2009).  

As tarefas consideram-se muito produtivas quando permitem que o aluno viva a 

matemática, passando por um processo muito mais aliciante e envolvente, proporcionando 

uma aprendizagem significativa de conteúdos. Para isso, deve-se permitir aos alunos 

trabalharem as suas capacidades matemáticas, com objetivos claros desde o início, com 

exploração de tarefas acessíveis, utilizando diferentes métodos e ampliando, gradualmente, o 

conhecimento matemático (Hewson, n. d.).  

Esta ideia é reforçada por Ponte (2004), mencionando que as tarefas podem ser 

expostas logo no início do trabalho ou apresentadas de modo implícito no decorrer do 

trabalho na aula. O modo como as tarefas são propostas, as suas potencialidades, o modo 

como organizam o trabalho e o ambiente de aprendizagem, implica que uma tarefa possa dar 

origem a diferentes tipos de atividades. 

Uma atividade está relacionada com a ideia que o aluno tem de executar um papel 

ativo na aprendizagem e este termo, atividade, possui um significado muito ambíguo, pois 

pode significar exercício, projeto, entre outros (Ponte, 2014).  

 Existem vários tipos de tarefas matemáticas como os problemas, os exercícios, as 

investigações, os projetos e as tarefas de modelação (Ponte, 2004), mas nem sempre é fácil 

distingui-las e nenhuma categorização abrange todos os tipos possíveis de tarefas. De facto, 

acrescentando outras dimensões como a duração do tempo de resolução e o contexto que as 

enquadra (Boavida, Paiva, Cebola, Vale & Pimentel, 2008).  

Os problemas, que alguns consideram apenas um simples exercício, dependendo do 

grau de dificuldade, devem ser entusiasmantes, mas sem serem demasiado difíceis, pois 

levarão à desistência do aluno. Caso o processo de resolução seja imediato, trata-se de um 

exercício, tarefa para a qual é conhecido o procedimento completo que conduz à sua solução 

(Christiansen & Walther, 1986).  

Os problemas e os exercícios têm, como caraterística principal, a indicação do que é 

dado e do que é pedido, o que não acontece com outros tipos de tarefas matemáticas (Ponte, 

2004). Para este autor, as investigações surgem num contexto da vida real e têm uma grande 

importância pois atraem o empenho dos alunos que mantêm uma participação ativa. Uma 

justificação para a importância das investigações, apresentadas por Ponte (2004), consiste na 

promoção do envolvimento dos alunos, pois existe a necessidade de uma participação ativa 

em todo o processo. 
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Para além dos exercícios e problemas, os projetos constituem uma metodologia de 

trabalho que desenvolve as competências matemáticas e sociais, relacionando ideias e tópicos. 

Esta metodologia realiza-se em torno de uma ideia ou experiência que nasce do diálogo com 

as crianças e geralmente provem de uma situação real (Moreira & I. Oliveira, 2003). 

Ponte e Serrazina (2004), referem que o projeto Matemática 2001 da Associação de 

Professores de Matemática, um dos mais importantes feitos em Portugal sobre as práticas 

profissionais dos professores de Matemática, demonstrou que os exercícios eram o tipo de 

tarefas mais usados pelos professores, seguindo-se os problemas e só depois as atividades de 

exploração e o trabalho de projeto. Estes autores salientam a importância dos problemas 

ocuparem o segundo lugar, mas consideram que depende do entendimento do conceito, o que 

para muitos é um problema, para outros é um mero exercício. 

Além disso, durante muito tempo considerava-se que o material necessário para uma 

aula de Matemática era apenas o quadro, o giz e o material escolar, podendo-se usar, ainda, 

em geometria, a régua, o esquadro, o compasso e o transferidor. Posteriormente, começou-se 

a perceber que a manipulação de materiais é muito importante para a aprendizagem ser bem-

sucedida (Ponte & Serrazina, 2004). Os professores dispõem de materiais diversificados como 

os materiais manipuláveis, as calculadoras e os computadores, que lhes permitem organizar o 

ensino e escolher as tarefas mais adequadas (Carvalho, 2005). 

 

Dimensão das tarefas 

 

  As tarefas caraterizam-se segundo Ponte (2004) em três dimensões:  

 o grau de dificuldade e abertura, classificando as tarefas em acessíveis ou 

difíceis, abertas ou fechadas. Dependendo desta dimensão, temos um exercício 

(fácil e fechado), uma exploração (fácil e aberto), um problema (difícil e 

fechado) ou uma investigação (difícil e aberta); 

 a duração: uma tarefa pode durar uma aula, dias, semanas ou meses. Um 

exemplo de uma tarefa de longa duração é um projeto; 

 o contexto: enquadra as tarefas matemáticas na realidade. 

De facto, se uma tarefa tem um grau de dificuldade fácil e o seu grau de abertura é 

aberto, está-se perante uma exploração, mas quando a dificuldade permanece fácil e o grau de 

abertura é fechado, tem-se um exercício. Quando a tarefa é difícil e aberta, obtém-se uma 

investigação, mas quando é fechado está-se perante um problema. Ao intersetar o grau de 
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Exercício Exploração

Problema Investigação

dificuldade da tarefa com a sua abertura, obtém-se o seguinte quadro, representado na figura 

1: 

 

     Fácil 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Difícil 

  

 

Figura 1: Interseção do grau de dificuldade com a abertura das tarefas (Ponte, 2004, p.9) 

 

A distinção entre as tarefas de exploração e as de investigação está no grau de desafio, 

pois se é necessário muito planeamento estamos perante uma investigação, caso contrário, 

temos uma exploração. A diversidade de tarefas permite ao aluno contactar com um maior 

número de experiências em ambiente de sala de aula, desenvolvendo várias competências 

(Ponte, 2004). As tarefas de natureza mais fechada são importantes para o desenvolvimento 

do raciocínio matemático e as de natureza mais acessível, como as explorações e os 

exercícios, permitem que os alunos obtenham sucesso quase imediato, conduzindo a um 

aumento da autoconfiança. Já as tarefas de natureza mais desafiante, como as investigações e 

os problemas, são indispensáveis para que os alunos tenham uma verdadeira experiência 

matemática. 

Quanto à duração das tarefas, estas duram alguns minutos, dias, semanas ou meses. 

Desta forma, uma tarefa pode ser de curta ou de longa duração, como se esquematiza na 

figura 2. 

 

 

Aberto Fechado 
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Quando a duração é curta, temos como tarefa os exercícios. No meio, temos as tarefas 

de média duração, denominando-se de problemas, tarefas de exploração ou tarefas de 

investigação. Quando a duração é longa, as tarefas são projetos, um tipo particular de tarefa, 

segundo Ponte (2010), pois envolvem dificuldades na procura de metodologia de trabalho, na 

organização dos dados recolhidos e nas conclusões. Estas tarefas de longa duração permitem 

aprendizagens aliciantes, mas, por vezes, observam-se alguns contratempos, pois os alunos 

podem bloquear ou perder tempo com aspetos menos importantes. Nesses casos, é importante 

o apoio e orientação do professor (Ponte, 2004; 2010; 2014).  

A partir do grau subjetivo de dificuldade, estabelecem-se dois tipos de tarefas, as 

rotineiras, como por exemplo os exercícios, e as não rotineiras, como por exemplo, os 

problemas (Ponte & Serrazina, 2000). As primeiras apontam para a consolidação cognitiva de 

conhecimentos, enquanto as não rotineiras consentem a agregação de condições para um 

desenvolvimento cognitivo, sendo fundamentais para o desenvolvimento de novos 

conhecimentos. Com esta classificação, o professor tem uma ajuda ao analisar as tarefas mais 

adequadas para o ensino e para a aprendizagem na sala de aula (Christiansen & Walther, 

1986).  

Quanto ao contexto, segundo Ponte (2004), relaciona-se com as tarefas inseridas numa 

situação de realidade e contextualizadas em termos simplesmente matemáticos, relacionando 

situações da vida real, preferencialmente do quotidiano dos alunos. Os problemas que se 

formulam incluem situações da vida real, tendo como objetivo tornar a matemática mais 

apelativa (Ponte & Quaresma, 2012). Desta forma, o aluno realiza a operação matemática 

necessária e, posteriormente, interpreta o resultado de acordo com a situação de partida. Estes 

autores afirmam, também, que se podem trabalhar tarefas matemáticas com problemas de uma 

semirrealidade, ou seja, que à primeira vista parecem da vida quotidiana mas, no fundo, 

tratam-se de situações abstratas que não ocorrem no dia-a-dia do aluno. Skvsmose (2000), 

Figura 2: Duração das tarefas (Ponte, 2004, p. 10) 

 

   Curta   Média    Longa 

Exercícios           Problemas                      Projetos 

Tarefas de exploração 

            Tarefas de investigação  
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defende que a resolução de tarefas com alusão à semirrealidade, constitui uma competência 

muito complexa, baseada num acordo entre os alunos e o professor, tendo em conta que a 

semirrealidade está descrita no texto da tarefa e o seu único objetivo é a sua resolução.  

Para além das tarefas realizadas em contextos reais e de semirrealidade, também se 

podem realizar questões puramente matemáticas. Estes contextos levam ao crescimento de 

ideias matemáticas, proporcionando a oportunidade para a utilização dessas ideias em 

contexto de sala de aula (Ponte, 2004; Ponte & Quaresma, 2012; Skvsmose, 2000). 

 

Fases das tarefas 

 

As tarefas matemáticas dividem-se em três fases, como se esquematiza na figura 3. Na 

primeira, investiga-se como surgem as tarefas no currículo ou em materiais de ensino, nas 

páginas dos manuais, entre outros. Na segunda fase, como são apresentadas pelo professor e 

na terceira fase como os alunos executam na sala de aula. (Bispo et al., 2008; Stein & Smith, 

2009). Para estes autores, a fase de execução tem maior importância, pois é nesta fase que os 

alunos aprendem. 

 

 

Figura 3: Fases das tarefas matemáticas (Stein & Smith, 2009, p. 24). 

 

Relativamente à evolução das tarefas ao longo destas fases, nem sempre esta ocorre de 

acordo com a intenção inicial. Por vezes, as tarefas de nível elevado executam-se por forma a 

que os alunos tenham em conta a sua complexidade, proporcionando que estes pensem e 

raciocinem com significado. Outras vezes, as tarefas pretendem despertar o raciocínio dos 

alunos para níveis cognitivos mais elevados, alterando a natureza das tarefas enquanto os 

alunos as desenvolvem. 

O quadro apresentado por Stein e Smith (2009), figura 3, considera-se como uma 

ferramenta para refletir e orientar a atenção do professor para o que os alunos executam e 

pensam durante as aulas de Matemática. Desta forma, o professor adapta o ensino de modo a 

estimular as tentativas dos alunos para raciocinarem matematicamente.  
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Quando planifica as suas aulas, o professor, para além das indicações dos documentos 

oficiais, das caraterísticas dos seus alunos, dos recursos da escola e da comunidade, define 

uma estratégia de ensino, decidindo se a sua abordagem é direta ou exploratória. Neste 

contexto, o professor deve ter em conta o modo como a informação é introduzida e 

obviamente a natureza das tarefas propostas aos alunos.  

No caso do ensino direto, existe uma exposição do conteúdo, por parte do professor, 

informando, explicando ou exemplificando, e resolvendo exercícios. No ensino e na 

aprendizagem exploratórios, enfatizam-se as tarefas de exploração e investigação e a 

discussão entre o professor e os alunos (figura 4).  

 

Figura 4: Estratégias de ensino (Ponte, 2005, p.14) 

 

Neste tipo de ensino, tal como noutro qualquer, existem perspetivas ideológicas sobre 

a aprendizagem, o ensino e o conhecimento (Canavarro, 2013). A teoria e a prática estão 

presentes de outro modo, pois parte-se de atividades que envolvem os alunos, para um 

momento de discussão e clarificação do que se aprendeu (Ponte, 2004). Esta aprendizagem 

estrutura-se em três ou quatro fases: a de lançamento da tarefa, onde o professor apresenta 

uma tarefa à turma; a fase de exploração pelos alunos, com o apoio do professor que garante 

que todos os alunos participam produtivamente, esclarecendo dúvidas e questões que possam 

surgir; e, por fim, as fases de discussão e sintetização, onde se analisam e resumem as 

aprendizagens realizadas, bem como aspetos matemáticos desde a resolução de problemas até 

à comunicação matemática. (Stein, Engle, Smith & Hughes, 2008; Canavarro, 2013). 

Uma estratégia de ensino e de aprendizagem exploratória evita os efeitos negativos da 

transmissão de informação pelo professor logo de início, mas pode levar a que a informação 

importante não seja evidenciada. Nesse caso, tornam-se importantes os momentos de reflexão, 

discussão e análise crítica após a realização de uma atividade prática (Ponte, 2004). 
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3. Metodologia de trabalho de projeto  

 

O conceito de projeto, segundo Abrantes (2002), terá surgido na linguagem e no 

contexto educativo, no início do século XX nos Estados Unidos da América, com o filósofo e 

pedagogo John Dewey. Este pensador idealizou a educação em termos de experiência, 

implementando uma educação aberta, na qual o aluno é o protagonista da sua formação, 

através de aprendizagens concretas e significativas. 

Os precursores principais desta metodologia foram, para além de John Dewey, que 

recomendou a sala de aula como uma “comunidade em miniatura”, os educadores Ovide 

Decroly, Maria Montessori, Kilpatrick, discípulo de Dewey, que propôs um trabalho 

integrado com projetos, e Freinet, que referiu que o mundo deve ser compreendido pela 

criança através do pensamento, trabalho e pesquisa reflexiva (C. Oliveira, 2006).  

A metodologia de trabalho de projeto surgiu em 1918 com Kilpatrick, professor de 

Educação na Universidade de Columbia em Nova Iorque, através da publicação de um artigo 

denominado The Project Method (Kilpatrick, 1918), onde o autor propunha esta metodologia 

como uma forma de ensino e um método educativo geral (Abrantes, 2002; Ferreira, 2010). 

Na década de 20, no século XX, Dewey e Kilpatrick preocuparam-se em tornar o 

espaço escolar num espaço vivo e aberto ao real, tendo o primeiro educador valorizando a 

experiência, na qual os projetos tinham um papel preponderante nas comunidades pequenas. 

Dewey atribuiu ao professor o dever de balancear os limites e os desafios, apoiando os alunos, 

ajudando-os a desenvolver a sua própria perceção sobre as atividades. Os projetos constituem, 

assim, a procura de soluções para um problema, num determinado espaço e tempo, não 

aceitando a educação pela instrução, nem uma rigidez disciplinar na escola, propondo a 

educação pela ação e com a finalidade de proporcionar à criança a possibilidade de solucionar 

os seus próprios problemas (C. Oliveira, 2006). 

Apesar de Dewey ter sido o grande impulsionador desta pedagogia, Kilpatrick 

popularizou-a, em virtude do prestígio que gozava entre os professores americanos. Esta 

metodologia, passou a ser considerada como um método da educação que negava o papel 

passivo dos alunos, defendendo o seu envolvimento em situações de aprendizagem, 

desenvolvendo a iniciativa, a criatividade e a capacidade de julgar (C. Oliveira, 2006).   

Em 1943, em Portugal, a pedagoga Irene Lisboa divulga o seu magistral livro 

Modernas Tendências de Educação (Lisboa, 1944), descrevendo a metodologia baseada em  

projetos e referindo que cada projeto possui uma ideia a desenvolver e que, quanto mais 
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interessante for a ideia, maior será o seu alcance (Vasconcelos et al., 2011). Irene Lisboa 

refere, ainda, o projeto de Kilpatrick denominado Febre tifóide, no qual um grupo de crianças 

pesquisou as razões do surgimento de um foco de febre tifóide e apresentou meios à 

comunidade para a debelar (Vasconcelos, 1993).  

O trabalho de projeto no ensino e na aprendizagem da Matemática em Portugal foi 

implementado pela primeira vez por Paulo Abrantes, através do Projeto Mat789. Este projeto 

realizou-se, em 1994, com alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico, no qual Paulo Abrantes 

desenvolveu diversas potencialidades do trabalho de projeto.  

 O Mat789 caraterizou-se por ser uma atividade intencional, onde os alunos tinham um 

papel ativo, existindo um objetivo inicial que orientava as várias atividades e um produto 

final. Neste projeto, a complexidade e a resolução de problemas estavam presentes, pois o 

objetivo central constituía um problema (Abrantes, 1994).  

Este projeto, o Mat789, mencionava que a avaliação devia gerar novas situações de 

aprendizagem, tendo objetivos, métodos e tipos de atividades consistentes, focando-se no que 

o aluno é capaz e não no que ele ainda não sabe. Referia, ainda, segundo Boeri e Vione 

(2009), que não se deve estar dependente da possibilidade de se atribuir classificações 

quantitativas aos alunos, ocorrendo num ambiente de transparência e confiança, no qual 

críticas e sugestões fossem encaradas como naturais. Com este projeto, introduziu-se, em 

Portugal, um novo instrumento de avaliação denominado o teste em duas fases, que consistia 

numa primeira fase, realizar um teste tradicional no qual os alunos tinham tempo limitado para 

responder e, numa segunda fase, efetuar um teste com duas partes, uma com perguntas de 

resposta curta e outra com questões mais abertas. Esta segunda fase correspondia a um 

processo de avaliação formativa retroativa, devido à aplicação do teste depois de uma sequência 

de ensino, levando a uma reflexão do aluno sobre as questões colocadas. Este tipo de teste requer 

tarefas de natureza aberta e algum tempo, pois para o classificar o professor necessita de tempo 

considerado superior ao de dois testes de tipo tradicional (Leal, 1992). 

De facto, esta metodologia de projeto define-se, segundo Vasconcelos e outros (2011), 

como “uma abordagem pedagógica centrada em problemas” (p.3). Um dos grandes objetivos 

é encontrar um caminho, através da descoberta, que responda às questões das crianças. 

Também Castro e Ricardo (2002), afirmam que a metodologia de trabalho de projeto prevê 

uma investigação coletiva focada na resolução de problemas, na qual as crianças assumem 

diferentes papéis para resolver esses problemas.  
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 A problematização é o centro da metodologia de trabalho de projeto, pois o aluno deve 

estar envolvido no problema, investigar, registar dados, formular hipóteses, tomar decisões, 

resolver o problema, tornando-se sujeito ativo no seu próprio conhecimento. Desta forma, o 

professor não é o único responsável pela aprendizagem do aluno (C. Oliveira, 2006). 

A pesquisa de informações é preponderante no desenvolvimento de um projeto pois, 

desta forma, os alunos deparam-se com questões confusas, levando-os à procura de soluções. 

De facto, a pesquisa e a resolução de problemas constituem elementos muito valorizados no 

desenrolar de um projeto, influenciando a aprendizagem do aluno (Rebelo & Gomes, 2012). 

Para além disso, a pesquisa de informação é decisiva no desenvolvimento de um projeto, 

devido às questões com que os alunos se deparam, que necessitam ser clarificadas. Deste 

modo, a pesquisa de informação e a resolução de problemas são elementos com um elevado 

grau de importância, ao longo do desenvolvimento de um projeto e na aprendizagem do aluno 

(Rebelo & Gomes, 2012).  

 Um projeto pode iniciar-se de diferentes maneiras, por exemplo, a partir dos interesses 

de uma criança, por isso, o professor deve procurar conhecer os interesses das crianças (Katz 

& Chard, 2009). De facto, de acordo com Rangel (2003), um projeto deve surgir a partir dos 

interesses dos indivíduos de um grupo, que serão estudados profundamente. Neste contexto, a 

aprendizagem ocorre a partir de questões, problemas e necessidades, expressos pelos alunos 

(Pato, 1995). Um projeto, para os alunos que o realizam, constitui um problema genuíno e 

relevante, uma abordagem interdisciplinar e a aquisição de novos conhecimentos (Abrantes, 

2002). Sendo assim, a planificação de um projeto elabora-se em colaboração com os alunos, 

embora possa surgir do interesse de apenas um deles, mas utilizando as opiniões e sugestões 

dos restantes e, desta forma, todos se envolvem no projeto (Rodrigues, 1999).  

Os projetos caraterizam-se, segundo Abrignani, Gomes e Vilder (2000), por terem um 

grau de complexidade e um propósito, tornando-os numa aventura composta por fases. Os 

projetos podem ser realistas, porém complexos, e limitados no tempo e no espaço. Um 

projeto, também, origina a iniciativa, a autonomia e a cooperação, bem como a autenticidade, 

a complexidade, a incerteza e o caráter prolongado e faseado, em virtude de o grupo que o 

realiza, se tornar autor e responsável pelo desenrolar do trabalho, obrigando-se a estabelecer a 

cooperação entre os seus elementos. Um projeto é uma intenção e um objetivo, bem como 

metodologia, sendo aspetos que ocorrem em simultâneo (Abrantes, 2002). 

 A metodologia de trabalho de projeto opõe-se à conceção tradicional de que a 

educação consiste em "o mesmo para todos, ao mesmo tempo" (Rangel & Gonçalves, 2010, 
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p.22). Esta metodologia pressupõe que os alunos sejam os principais agentes em todo o 

percurso e que as aprendizagens sejam construídas pelos alunos a partir das suas necessidade 

e interesses, de uma forma ativa baseando-se na diferenciação de estratégias e atividades 

construídas em função do projeto em que cada aluno está envolvido (Abrantes, 2002).  

 Refira-se ainda que, em 2001, o Decreto-lei n.º 6/2001 definia que, para além das 

áreas curriculares disciplinares, passavam a existir três outras áreas curriculares não 

disciplinares: a área de projeto, o estudo acompanhado e a formação cívica. A área de projeto 

visava a realização de projetos, articulando saberes, pesquisando e resolvendo problemas, de 

acordo com as necessidades dos alunos (Rangel, 2003). Entretanto, o Decreto-Lei n.º 18/2011 

realiza alterações ao anterior, eliminando a área de projeto do elenco das áreas curriculares 

não disciplinares. Consequentemente, a aplicação da metodologia de trabalho de projeto 

passou a ser uma metodologia a utilizar, quando o professor ou os alunos negoceiem o 

desenvolvimento de uma ideia em contexto de sala de aula. 

 A formação de professores para implementar esta metodologia torna-se absolutamente 

necessária, elegendo-a como uma opção pedagógica possível, baseando-se no contexto social 

em que se vive (Ferreira, 2013). Esta metodologia implica que os professores façam uma 

gestão dos conteúdos programáticos flexível, em função dos projetos que se encontram 

definidos (Ferreira, 2010). Para tal, pressupõe-se que exista observação e orientação dos 

grupos, avaliando-os formativamente, e continuadamente, ao longo dos projetos. A 

implementação da metodologia de trabalho de projeto e a utilização de medidas curriculares e 

pedagógicas associam-se, acompanhando os diferentes projetos dos alunos e as suas 

necessidades ao longo das atividades. Sendo assim, existe a necessidade de negociar, refletir e 

ser criativo da parte dos professores (Ferreira, 2013).  

  

3.1. Fases da metodologia de trabalho de projeto 

 

 A metodologia de trabalho de projeto está determinada por diferentes fases no 

processo de aprendizagem: a fase de arranque e planificação, a fase de desenvolvimento do 

projeto e, por fim, a fase de conclusão e avaliação (Rangel, 2003). Na primeira fase, 

seleciona-se e define-se o tema, partilha-se e recolhe-se informações, planifica-se o trabalho e 

prepara-se a recolha de novos dados. Na fase de desenvolvimento, recolhem-se e analisam-se 

novos dados. Na última fase, sintetizam-se as novas aprendizagens e apresenta-se o produto 
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final. Em cada uma destas etapas far-se-á um ponto de situação, passando por avaliações 

intermédias e uma avaliação final (Rangel, 2003). 

As fases determinadas por Kilpatrick (1918) são quatro: a definição do problema, a 

planificação e lançamento do trabalho, a execução e a avaliação/divulgação. A primeira fase 

inicia-se com questões das crianças, partindo de um objeto novo, uma história, uma situação 

problema, etc.. Com estas questões realiza-se uma partilha de conhecimentos sobre o tema, 

permitindo ao educador a realização de uma avaliação do nível de conhecimento da criança. 

Nesta fase, o educador conversa com as crianças ouvindo as suas sugestões, ajudando o grupo 

a ter consciência do que se pode desenvolver ao longo do projeto. 

Na segunda fase, as crianças consciencializam-se do caminho a realizar no projeto, 

orientando-se através de linhas de pesquisa que levem a perceber por onde se começa, o que 

se vai fazer e como. É nesta fase que se dividem as tarefas pelos alunos e se identifica o tipo 

de material necessário, definindo uma calendarização. Na terceira fase, inicia-se a pesquisa 

sustentada em experiências diretas, como por exemplo, visitas de estudo, entrevistas, entre 

outros. Antes destas experiências, os alunos preparam o que querem saber e, posteriormente, 

levam consigo material que lhes permita armazenar informação. Após as experiências, 

seleciona-se, regista-se e organiza-se a informação recolhida, para aprofundar e colocar novas 

questões e executar um novo plano das atividades, caso seja necessário. 

Na última fase, divulga-se o trabalho, no qual o aluno sintetizou a informação que 

adquiriu, permitindo, também, uma aprendizagem de quem a ouve. Neste momento, avalia-se 

o trabalho, comparando as aprendizagens efetuadas com as questões formuladas no início do 

projeto, assim como, se avalia a participação de cada elemento do grupo, a qualidade das 

tarefas desenvolvidas e o nível de entreajuda. Com o culminar deste trabalho podem surgir 

novos projetos ou pesquisas mais aprofundadas (Kilpatrick, 1918). 

Quando os alunos pretendem desenvolver um projeto precisam de se empenhar desde 

a primeira fase até à última, apresentando sugestões e escolhendo os temas, para que exista 

uma abordagem interdisciplinar (Pato, 1995). A participação dos alunos na planificação de 

um projeto é determinante para a sua motivação nas tarefas, que devem ser propostas à turma 

sem ambiguidades. A marcação do tempo, o ritmo de trabalho, o grau de rigor, a distribuição 

dos materiais de apoio e o entusiasmo são fatores determinantes para o desenrolar do projeto.  

Refira-se que a metodologia de projeto pode ser desenvolvida logo no Jardim de 

Infância, Moreira e I. Oliveira (2003) sugerem um modelo a seguir que consiste em alguns 

passos a serem seguidos pelas crianças: 
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 Identificar ideias e questões para responderem; 

 Escolher questões para procurar resposta; 

 Criar hipóteses de resposta, onde o professor deve fazer perguntas que façam 

as crianças pensarem; 

 Desenvolver um plano e levá-lo a cabo; 

 Analisar os dados e ver o que se aprendeu; 

 Partilhar os conhecimentos. 

 A duração de um projeto constitui um ponto muito importante nesta metodologia, 

variando em função da idade das crianças e das oportunidades que lhes foram sendo 

oferecidas para participar no desenvolvimento de projetos (I. Silva, 2005). A sua gestão 

depende do professor que o idealiza e das aprendizagens que os alunos têm de alcançar 

(Rangel, 2003).  

  

 Papel do professor e do aluno  

 

Educar significa preparar o indivíduo para responder às necessidades de uma 

sociedade que se vai transformando ao longo do tempo, preparando-o para um mundo novo e 

dinâmico. No entanto, alguns professores insistem em utilizar uma metodologia expositiva, ou 

modelo tradicional, podendo acontecer a não-aprendizagem devido à inexistência de interação 

entre o sujeito e o objeto de conhecimento. O aluno não problematiza, nem tem a 

oportunidade de pensar o porquê de algo, tornando-se um sujeito passivo (C. Oliveira, 2006), 

recebendo tudo pronto, não tem autonomia e não se envolve no processo de aprendizagem. 

Neste modelo tradicional, a exposição verbal do professor, os exercícios de memorização e 

fixação de conteúdos constituem algumas das caraterísticas do modelo tradicional de ensino.  

No final do século XIX, surge a Escola Nova, na Europa, tendo como fundadores o 

suíço Adolphe Ferrière reagindo ao modelo tradicional, surgindo a proposta de ensino por 

projetos. Na planificação de um projeto, o apoio do professor impulsiona as aprendizagens 

ajudando o grupo a estruturar conhecimentos, organizar o pensamento e a especificar os seus 

planos (Rodrigues, 1999). 

Na figura 5, observam-se outras caraterísticas, expostas por C. Oliveira (2006), sobre 

este modelo, caraterizando o papel da escola, do professor e do aluno.  
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Modelo Tradicional 

de Ensino 

Caraterísticas 

Escola  Saber fossilizado. 

 Transmissão verbal de informações.  

 Elitismo.  

 Conservadorismo (escola fechada em si mesma).  

 Rotina.  

 Ensino descontextualizado.  

 Supervalorização do conteúdo.  

 Imposição da disciplina.  

 Organização fixa, professor sempre à frente.  

 Métodos quantitativos de avaliação.  

 Conhecimento fragmentado.  

 Supervalorização do currículo.  

 Questão central: o aprender com quantidade. 

Professor  Modelador, formador dos alunos. 

 O que tudo sabe.  

 A fonte das informações.  

 Superior aos alunos.  

 Emprega metodologias expositivas.  

 Supervaloriza a memorização.  

 Não relaciona o conteúdo com a vivência dos alunos.  

 Prioriza o ensino livresco. 

Aluno  Não interage com o objeto de conhecimento. 

 Não se envolve com o seu processo de aprendizagem.  

 Recebe tudo pronto. 

 Não faz relações e não questiona.  

 Figura como recetáculo, o que nada sabe.  

 Assimila conhecimentos que lhe são transmitidos.  

 Não tem autonomia. 

 

Figura 5: Modelo tradicional de ensino (C. Oliveira, 2006, p.5) 

 

Durante o desenvolvimento de um trabalho projeto espera-se que o professor esteja 

disponível e vigilante, dando sugestões e fazendo propostas, encarnando um papel de 

investigador, coordenador, organizador, gestor, conselheiro, formador, monitor, facilitador, 

um amigo e um guia. Desta forma, o professor será um orientador na realização, no 

desenvolvimento e na avaliação dos projetos, isto é, “(…) o papel do professor consiste em 
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ajudar os alunos a converter os seus interesses e desejos em projectos, no sentido de acções 

reflectidas e planeadas” (Abrantes, 2002, p.32), ajudando os alunos a exercerem a sua 

liberdade. 

O professor gere o tempo destinado a cada unidade de trabalho, criando situações que 

motivem e desafiem as capacidades cognitivas dos alunos, dinamizando o grupo e utilizando 

os seus interesses na problematização dos temas incluídos em cada projeto (Pato, 1995). Além 

disso, assegura que todos os alunos participam no grupo, permitindo-lhes produzir e 

selecionar materiais, recolher e organizar informação, manejar instrumentos de suporte, 

construir e agir para alcançar os objetivos delineados. Pretende-se que use e incentive a 

imaginação dos alunos, antecipando as etapas das atividades e controlando o tempo, 

definindo, com cada grupo, os objetivos das tarefas a realizar e alertando os alunos para as 

formas, os critérios e os momentos da avaliação, quer das atividades, quer da aprendizagem 

(Rodrigues, 1999). 

No Jardim de Infância, o educador necessita proporcionar situações nas quais se 

desenvolvam conexões, as crianças reflitam sobre as ações praticadas e verbalizem 

raciocínios, auxiliados pelo educador, estimulando a criança a comunicar, aos outros, as suas 

experiências. Nesta metodologia, o educador desenvolve com as crianças o trabalho de 

planificação e de organização, para além da condução de diálogos apropriados. Neste 

contexto educativo, estimula a curiosidade e a vontade das crianças em explorar, ao seu ritmo, 

organizando experiências e atividades com o intuito de orientar as crianças para interligarem a 

matemática com as outras áreas (Moreira & I. Oliveira, 2003).  

O professor deve ser cuidadoso desde o início até à avaliação do projeto, tornando-o 

num processo interessante para os alunos, criando um ambiente adequado e garantindo que os 

alunos encarem o projeto como uma resposta a um problema identificado (Abrantes, 2002).  

A intervenção do professor, por vezes, modera a excitação de alguns alunos, 

dinamizando a ação dos mais tímidos, funcionando como supervisionador e orientador do 

trabalho dos alunos. Com a observação do desenrolar das atividades, o professor avalia até 

que ponto a planificação elaborada, inicialmente, foi adequada ou não, se existem dificuldades 

e quais as suas causas, alterando, se necessário, o trabalho. Além disso, assume, também, a 

função de refletir sobre os aspetos mais relevantes da aula, avaliando-a, desde o 

funcionamento dos grupos, até à concretização das atividades e à forma como orientou os 

trabalhos (Pato, 1995).  
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Existe uma sequência de atuações, apresentada por C. Leite, Gomes e Preciosa (2001) 

entre o professor e o aluno no desenvolvimento do projeto, iniciada pelo professor, quando 

define os objetivos do projeto. Os alunos sugerem um tema e, a partir daí, cabe ao professor 

selecionar os conceitos e os procedimentos a abordar, levando o aluno a realizar uma 

avaliação inicial, colocando questões sobre o que sabem e o querem saber sobre o tema do 

projeto. Posteriormente, após definir uma sequência e ordenação dos conteúdos, realiza uma 

procura inicial de informação, seguidamente, tanto o professor como o aluno, partilham 

propostas e tentam chegar a um consenso, planificando o trabalho, as atividades e a análise e 

tratamento da informação, nas quais o professor facilita meios de reflexão e recursos. No 

final, efetua-se a autoavaliação e a avaliação do projeto e dos intervenientes no processo.  

Na concretização de um trabalho de projeto, os alunos assumem papeis, que são 

considerados mais importantes do que os das aulas tradicionais, pois a responsabilidade é 

acrescida, bem como, a sua autonomia. Abrantes (2002) afirma que o trabalho de projeto 

possibilita, aos alunos, a dinamização em díades ou em grupos de pequena dimensão e a 

tomada de decisões no âmbito dos seus interesses e gostos. O trabalho de projeto permite aos 

alunos que colaborem na vida do grupo, compreendendo e consentindo a existência de 

opiniões distintas da sua, intervindo na resolução de problemas no âmbito das suas vivências, 

quando devidamente enquadrados. Os alunos são corresponsáveis pelo progresso do trabalho, 

não sendo afastados das deliberações críticas, aprendendo a ser autónomos. 

No decorrer de um projeto, a aprendizagem ocorre, maioritariamente, em trabalho 

cooperativo, ou seja, as diferentes tarefas realizam-se em pequenos grupos (Romanatto, 

2012). A promoção do trabalho cooperativo leva os alunos a trabalharem em conjunto, 

criando um ambiente de descobertas mútuas e partilha de ideias e, existindo um feedback 

recíproco (Fernandes, 1997). Este feedback permite que os alunos reflitam sobre as suas 

aprendizagens e tentem melhorar as competências, autoavaliando-se (Lopes & H. Silva, 

2008). 

Para que o trabalho seja efetivamente cooperativo, Lopes e H. Silva (2008), enumeram 

alguns elementos essenciais como a interdependência positiva, as competências sociais, a 

responsabilidade individual e de grupo, e o processo de avaliação. A interdependência 

positiva considera-se ser o núcleo da aprendizagem cooperativa, sendo a componente que 

obriga o grupo a trabalhar em conjunto, criando um ambiente cooperativo. As competências 

sociais constituem uma importante componente deste tipo de trabalho, pois ao longo da vida, 

em sociedade, o trabalho realiza-se, maioritariamente, em grandes e interdependentes 
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organizações (Arends, 1995). A responsabilidade de grupo permite-lhe alcançar os objetivos e 

a responsabilidade individual leva a que, cada elemento do grupo, se responsabilize por 

participar na resolução das tarefas, dando o seu contributo com as próprias aprendizagens, 

ajudando, assim, os outros elementos. O processo de avaliação diz respeito às reflexões que o 

grupo faz sobre o alcançar das metas e se o trabalho está a ser eficaz ou não. Desta forma, 

analisam as ações dos membros do grupo, classificando-as de positivas ou negativas e tomam 

decisões em caso de necessária alteração (Lopes & H. Silva, 2008). 

O trabalho cooperativo resolve problemas em pequenos grupos, aumentando as 

oportunidades de acertar na melhor estratégia e diminuindo os fracassos, possibilitando 

estimular uma discussão sobre as estratégias de resolução de problemas, facilitando a sua 

aprendizagem. Com este trabalho, os alunos ajudam-se mutuamente a melhorar a compreensão 

de conceitos mais básicos (Fernandes, 1997). 

Este tipo de trabalho permite trabalhar simultaneamente competências cognitivas e sociais 

(Lopes & H. Silva, 2008), assim como, desenvolver uma relação saudável entre os alunos, 

contribuindo, positivamente, para a aprendizagem escolar (Arends, 1995). 

 

3.2. Vantagens e desvantagens da Metodologia de trabalho de projeto 

 

A metodologia de trabalho de projeto existe como um método de ensino e de 

aprendizagem que apresenta vantagens, bem como algumas desvantagens. Uma das vantagens 

desta metodologia é que se centra na resolução de problemas, existindo uma dinâmica 

integradora de síntese entre a teoria e a prática, estimulando uma aprendizagem com 

significado. Para além disso, esta metodologia relaciona-se com uma visão interdisciplinar e 

transdisciplinar, desenvolvendo competências de trabalho de grupo (E. Leite, Malpique & 

Santos, 1989). 

Esta metodologia permite o trabalho em grupos cooperativos, criando condições para 

que os alunos façam as suas descobertas e desenvolvam a sua autoconfiança para tomar 

decisões e fazer escolhas apropriadas na vida. Além disso, possibilita a reflexão sobre factos e 

a discussão de ideias, na qual os alunos defendem os seus argumentos. Favorece, também, a 

capacidade de decidir, escolher, falar e escutar, proporcionando aos estudantes a oportunidade 

de descobrir, construir e pesquisar. Desta forma, as aulas expositivas são substituídas por uma 

nova forma de aprender, nas quais os alunos estão envolvidos e não são passivos (C. Oliveira, 

2006). Para além disso, esta metodologia pressupõe uma visão da criança como um ser capaz 
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e um investigador, que se transforma num indivíduo mais autónomo e preparado para gerir o 

seu processo de aprendizagem (Vasconcelos, 1993).  

Esta metodologia tem vantagens, mas Abrantes (2002) apresenta algumas 

desvantagens da aplicação desta metodologia no ensino, como a questão do tempo, pois como 

os projetos são de longa duração, nem sempre são conciliáveis com a necessidade de cumprir 

os programas das várias áreas curriculares e disciplinas. Como o ensino e a aprendizagem por 

projetos é um processo complexo, existindo negociações, consensos e imprevistos aos quais 

se tem que dar resposta, necessita-se de um tempo relativamente longo (Abrantes, 2002; 

Ferreira, 2013).  

A gestão de conteúdos diversificados derivados das questões dos alunos e a orientação 

a dar aos diferentes grupos de trabalho e, também, ter a capacidade de fornecer, aos alunos, 

respostas didáticas ao imprevisto e à diversidade dos alunos, constituem outras desvantagens 

desta metodologia, apresentadas tanto por Cruz (2010) como por Ferreira (2013). 

Outra dificuldade que surge consiste no facto de os alunos não terem o hábito de 

trabalhar em pequenos grupos, levando alguns professores a referirem esta dificuldade como 

desvantagem (Ferreira, 2013).  

Através do estudo sobre as opiniões dos futuros professores realizado por Ferreira 

(2013), o autor concluiu que se apresentam mais vantagens do que desvantagens sobre a 

metodologia em questão. A metodologia de trabalho de projeto é enaltecida porque permite 

desenvolver competências como a autonomia e a responsabilidade, proporcionando um ensino 

interdisciplinar e motivando os alunos para aprenderem. 
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O plano de estudos do 2.º Ciclo em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico prevê a realização de Prática de Ensino Supervisionada, correspondentes ao 

Estágio I e Estágio II, desenvolvidos nestes dois contextos. Em cada um dos períodos de 

responsabilização realizaram-se, atempadamente, as planificações das atividades letivas e, 

após a sua implementação, procedeu-se à avaliação. Nesta prática letiva, desenvolveram-se 

diferentes tarefas que se apresentam neste capítulo. Refira-se que no contexto de Educação 

Pré-Escolar, para além das tarefas que envolvem a metodologia de projeto e conteúdos 

matemáticos, descrevem-se outras que apenas se relacionaram com o tema de um projeto. 

Relativamente ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, expõem-se as tarefas relacionadas com o 

projeto que estava, nesse ano letivo, a ser implementado na escola onde decorreu o Estágio II. 

 

1. Planificação das atividades educativas 

 

Entende-se por planificação uma atividade de índole prática que permite a organização 

e contextualização ao nível de sala de aula. Uma planificação clarificará o que se pretende 

realizar, mas não de forma estática, permitindo modificar as atividades, se necessário. A 

planificação, para além de ser fundamental para o professor é, também, essencial para que os 

alunos se tornem conscientes das metas a atingir durante as tarefas de aprendizagem (Roldão, 

2005).  

Ao planificar, estabelece-se um plano baseado no programa curricular em vigor e com 

noção da realidade e das condições existentes: motivação dos alunos, manuais, duração das 

tarefas e ambiente de sala de aula. Ao interpretar uma planificação, deve-se perceber o que se 

pretende atingir e quais os meios para lá chegar (Zabalza, 1994). 

Para além da planificação, a tomada de decisões também exige atenção e dedicação, 

atividades que preenchem grande parte do tempo de trabalho de um professor (Arends, 1995). 

Uma planificação concretiza-se através de mediadores, materiais didáticos que servem 

como guias, como por exemplo livros de texto, materiais comerciais, guias curriculares, 

revistas e experiências, assim, o professor e a escola não planificam partindo, unicamente, dos 

conhecimentos teóricos ou da improvisação (Zabalza, 1994). Destes guias, os que, 

atualmente, mais influenciam a prática letiva são os livros de texto, no entanto os mediadores 

que melhoram e ajudam na planificação são os programas curriculares. As revistas científicas, 

assentes na componente teórica, na investigação básica ou especializada nos diversos níveis 

de ensino, constituem, também, excelentes mediadores de planificação. 



Capítulo II – Prática Letiva 

 

26 

 

Uma planificação contém caraterísticas e elementos principais, os conteúdos 

programáticos, que objetivos se pretende atingir, como os alcançar e através de que 

estratégias. Questões como o que se pretende alcançar com o ensino de determinado 

conteúdo, como o articular com outros, anteriormente, abordados de forma lógica, como o 

apresentar de maneira que os alunos o compreendam, entre outras, são bastante importantes 

para que se construa uma boa planificação (Zabalza, 1994). 

Arends (1995) enumera três fases de uma planificação: o antes, o durante e o após, isto 

é, a fase prévia, a fase interativa e a fase posterior.  

 A fase prévia passa pela seleção do conteúdo, a definição dos objetivos, a 

eleição da abordagem, a atribuição do tempo e de espaço e a decisão da 

motivação; 

 A fase interativa passa pela apresentação, pela questionação, pela ajuda, pela 

oportunidade de prática e pela gestão do tempo; 

 A fase posterior consiste na verificação da compreensão, pela partilha de 

feedback, elogio e crítica, pela testagem e, finalmente, pela atribuição de 

classificações e relatório. 

Consideram-se três tipos de planos: a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo 

(Zabalza, 1994). Os planos a longo prazo, ou anuais, definem, no início do ano letivo, os 

aspetos ligados ao ensino e à aprendizagem que acontecerão ao longo do ano. Estes planos, 

criados preferencialmente em conjunto com outros professores do mesmo ciclo e ano, são de 

carácter genérico, tornando os objetivos gerais um instrumento bastante importante (Zabalza, 

1994). Estes planos traduzem uma perceção e domínio aprofundado dos objetivos de 

desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções sobre a respetiva 

estruturação do ensino no decurso do ano letivo (Bento, 2003). 

Os planos a médio prazo, ou planos de unidade, passam pela clarificação dos objetivos 

gerais, pela descriminação de conteúdos, pelo estabelecimento de estratégias, pela lista de 

materiais, pelas atividades e pela avaliação, entre outros (Zabalza, 1994). 

Relativamente ao plano de aula, ou plano a curto prazo, Bento (2003) considera-o um 

guia para o ensino de uma sessão em particular, referenciando objetivos específicos, ou 

descritores, e apoiando-se nos planos a longo prazo. Zabalza (1994) expõe um roteiro de nove 

tópicos para um plano de aula: a identificação do tema; a escolha dos objetivos; a definição do 

sumário; o reconhecimento da motivação; a seleção e organização de conteúdos; a disposição 
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sequencial dos procedimentos; a seleção de recursos; a seleção dos elementos de avaliação; e 

as atividades de feedback. 

 

2. Avaliação das atividades educativas 

 

De acordo com o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, os intervenientes no processo 

de avaliação são: o professor; o aluno; o conselho de docentes ou de turma; o encarregado de 

educação; os órgãos de gestão da escola; o docente de educação especial (se necessário); e a 

administração educativa. Este despacho enfatiza a necessidade de definir critérios de 

avaliação de acordo com as orientações do currículo e outras orientações gerais do Ministério 

da Educação e Ciência.  

Quando se fala em avaliação abarcam-se diversos aspetos, consoante diferentes 

finalidades e funções, desde a avaliação das aprendizagens dos alunos, do desempenho dos 

professores, da qualidade do sistema educativo e até os manuais escolares, entre outros 

(Ferreira, 2007). 

Para Peralta (2002), a avaliação passa por técnicas de avaliação do sujeito ou do objeto 

e, para tal, definem-se critérios que a fundamentam e explicam as suas funções. A avaliação 

apresenta-se, assim, segundo este autor, sintetizada no seguinte esquema, apresentado na 

figura 6. 

 

Avaliação é a recolha sistemática de informação sobre a qual se 

possa formular um juízo de valor que facilite a tomada de 

decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Definição de avaliação (Peralta, 2002, p. 27). 

 

A avaliação tem sido vista como uma solução para problemas existentes nas escolas, 

constituindo-se não apenas por recolher informação e atribuir um juízo de valor, mas sim por 

Funções da avaliação. 
(Qual a razão da 

recolha.) 

Técnicas de avaliação. 
(De múltiplas e diversa 

fontes, com os 

instrumentos 

adequados). 

Critérios. (Apreciação 

fundamentada). 

Sujeito e objeto da 

avaliação. (Sobre 

quem? Sobre o quê?). 
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analisar crítica e compreensivamente a informação, tendo em conta o contexto, e não uma 

atitude desfaçada da realidade, e intervindo, posteriormente, sustentando-se nessa análise 

(Santos & Menezes, 2008). 

Avaliar consiste numa função que ajusta a análise das aprendizagens conseguidas e 

das planeadas, manifestando-se numa descrição objetiva do trabalho com múltiplas vantagens, 

desde a motivação dos alunos ao fornecimento de informação aos alunos sobre os seus 

esforços (A. Ribeiro & L. Ribeiro, 1990). Desta forma, no processo de avaliação recolhem-se, 

analisam-se e interpretam-se dados reunidos ao longo do tempo, verificando a concretização 

dos objetivos previamente definidos (Rosado & Colaço, 2002). 

A avaliação das aprendizagens realiza-se, assim, através de uma relação social entre o 

professor e o aluno, caraterizando-se por um processo não linear e complexo de interação 

social, pois cada pessoa tem a sua forma de expressar o que pretende. Evidentemente que o 

professor tem de ser claro e esclarecedor, por forma a que o aluno compreenda o que deseja 

alcançar (Santos, 2010). 

Segundo Ferreira (2007), a avaliação orienta-se por normas de excelência, que se 

encontram definidas em documentos oficiais, particularmente nos normativos de avaliação, 

nos conteúdos programáticos, nos objetivos do ano e nas competências de nível de ensino. A 

avaliação assume duas funções: as funções pedagógicas, que se dividem em sociais, de 

controlo e de crítica da avaliação das aprendizagens, e as funções pedagógicas tradicionais da 

avaliação das aprendizagens que se dividem em três: função diagnóstica, função formativa e 

função sumativa. Para A. Ribeiro e L. Ribeiro (1990), nenhuma das funções anteriores são 

alternativas, mas sim complementares, pois em circunstâncias diferentes, o professor recorre a 

cada uma das funções. 

A função diagnóstica permite determinar em que grau de preparação o aluno se 

encontra, antes de iniciar a aprendizagem, e por forma a que se conheça melhor as 

caraterísticas dos alunos, facilitando a planificação do processo de ensino e de aprendizagem 

dos alunos (Rosado & Colaço, 2002). 

Segundo o Decreto-Lei n.º 129 de 5 de julho de 2012 (artigo 24.º), a avaliação 

diagnóstica facilita a inclusão escolar do aluno, readaptando estratégias de ensino que lhe 

permitam vencer possíveis dificuldades. 

Em 1992, a avaliação formativa tornou-se a principal modalidade no ensino básico 

português, através do Despacho Normativo n.º 98-A/92, de 20 de junho. Pretendeu-se, assim, 

criar igualdade entre os alunos e ajustar as suas necessidades, através das informações 
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recolhidas nesse tipo de avaliação (Ferreira, 2015). A função formativa está integrada no 

processo de ensino e de aprendizagem e tem como funções principais o feedback sobre os 

êxitos dos alunos e as suas dificuldades (Ferreira, 2007). Borges, Carvalho, Alves, I. Cunha e 

L. Cunha (2008) acrescentam que, a avaliação formativa, surge quando se considera a 

avaliação como um elemento que coopera na formação do aluno, na qual o professor constitui 

um mediador no processo de construção do conhecimento. A. Ribeiro e L. Ribeiro (1990) 

defendem que os professores devem dominar a avaliação formativa, pois esta acompanha todo 

o processo de ensino e de aprendizagem. Desta forma, a avaliação formativa considera-se 

como uma verificação de objetivos alcançados, contribuindo para a eficácia do ensino, 

focando-se na observação e interpretação dos seus efeitos (Allal, Cardinet & Perrenoud, 

1986).  

O Decreto-Lei n.º 129 de 5 de julho de 2012 (artigo 24.º) menciona que a avaliação 

formativa adota um caráter contínuo e sistemático, permitindo recolher informações que 

possibilitam ao professor, ao aluno e aos encarregados de educação estabelecerem a evolução 

das aprendizagens. Nesse mesmo ano, com a revisão da estrutura curricular do ensino básico 

português, a avaliação formativa deixou de ser considerada a principal modalidade de 

avaliação e a avaliação sumativa ganha uma maior importância (Ferreira, 2015).  

A função sumativa realiza-se no final da aprendizagem, através de exames ou testes, 

fazendo, depois, um balanço das várias sequências de ensino e de aprendizagem. Esta 

avaliação exprime-se quantitativamente numa escala adotada formalmente, apresentando um 

juízo final global, sendo projetada para o exterior, pois revela os resultados publicamente em 

tabelas ou grelhas de avaliação (Ferreira, 2007).  

Existem dois tipos de avaliação sumativa que são distinguidos pelo Decreto-Lei n.º 

129 de 5 de julho de 2012 (Artigo 24.º), a avaliação sumativa interna e a avaliação sumativa 

externa. A avaliação sumativa interna é da responsabilidade de professores, órgãos de gestão e 

administração das escolas e agrupamentos. A avaliação sumativa externa é da 

responsabilidade das entidades do Ministério da Educação e Ciência. Esta avaliação, realizada 

através de exames nacionais, criou na sociedade a crença de que estes tornam a avaliação 

mais rigorosa, mais justa e mais imparcial, pois colocam os alunos numa hierarquia medida 

pelo seu mérito (Ferreira, 2015).  

O Despacho Normativo n.º 24-A/2012 refere, ainda, que a avaliação sumativa reserva-

se a informar o aluno, bem como o seu encarregado de educação, da aprendizagem feita, mas 

também menciona que esta avaliação permite tomar decisões sobre o percurso do aluno. Deste 
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modo, a avaliação sumativa, pretende supervisionar a qualidade do ensino e os resultados dos 

alunos, que através dos exames públicos, demonstram o funcionamento das escolas (Ferreira, 

2015). 

Para além da avaliação diagnóstica e da formativa, na Educação Pré-Escolar, Portugal 

e Laevers (2010) consideram que a avaliação do bem-estar emocional e da implicação são 

essenciais, porque permitem avaliar a qualidade neste contexto de ensino. Para ambas as 

avaliações, os autores apresentam indicadores e níveis. O grau de bem-estar, relacionado com 

o sentir-se bem ou mal, feliz ou infeliz, demonstra quanto o contexto faz as crianças sentirem-

se em casa, avaliado através da recetividade, da flexibilidade, da autoconfiança, da 

assertividade, da vitalidade, da tranquilidade, da alegria e da ligação consigo próprio. Os 

níveis de bem-estar são avaliados, mas não existe a necessidade de estarem presentes todos os 

indicadores (Portugal & Laevers, 2010). A implicação carateriza-se pela motivação, interesse, 

abertura aos estímulos, satisfação e um intenso fluxo de energia, ou seja, relaciona-se com 

considerar algo interessante, fascinante, aborrecido ou fastidioso. Segundo estes autores, o 

nível de implicação refere-se aos efeitos que as condições do ambiente social têm nas 

crianças, cujos indicadores são: a concentração, a energia, a complexidade, a expressão facial, 

entre outros. Além disso, apresentam o Sistema de Acompanhamento de Crianças (SAC), na 

Educação Pré-Escolar, sistema que estabelece uma base para a avaliação na prática 

quotidiana, permitindo uma visão clara sobre o funcionamento da turma, bem como a 

identificação de casos que precisam de um apoio adicional ou de intervenções específicas. 

Este sistema apresenta três fases: a avaliação; a análise e reflexão; e a definição de objetivos e 

iniciativas. Estas fases repetem-se ao longo do ano como um ciclo, seguindo dois percursos, 

um para o grupo em geral e outro para cada criança. 

Refira-se, ainda, a autoavaliação, processo interno ao próprio sujeito e que o 

conscientiza dos momentos e dos aspetos da atividade cognitiva. De facto, é necessário 

analisar criticamente as ações praticadas, assim, com este processo consciente de reflexão, o 

aluno desenvolve a capacidade de autoquestionamento. Evidentemente que o professor tem 

um papel fundamental, proporcionando ao aluno que coloque questões de forma autónoma 

(Santos, 2002). 
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3. Prática de Ensino Supervisionada 

 

A Prática de Ensino Supervisionada realizou-se nos anos letivos de 2013/2014 e de 

2014/2015 em diferentes contextos, na Educação Pré-Escolar (Estágio I) e no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (Estágio II). O primeiro decorreu no Jardim de Infância de Lordelo, no ano 

letivo 2013/2014, e o segundo na Escola EB1 Vila Real n.º 2, no ano letivo 2014/2015.  

Quer na Educação Pré-Escolar, quer no 1.º Ciclo do Ensino Básico, realizaram-se 

períodos de observação que, segundo Estrela (1994) exercem um papel fundamental na 

metodologia experimental. Este autor foca a observação como uma importante estratégia de 

formação de professores, pois permite modificar o comportamento e atitude do professor em 

formação. Neste contexto, são distinguidas duas formas de observação: a realizada sobre o 

futuro professor, que diz respeito à observação realizada pelos colegas e pelo professor 

orientador sobre o estagiário, e a praticada pelo professor em formação, que se refere à 

observação de situações pedagógicas pelo próprio estagiário. 

 O autor apresenta formas e meios de observação, sendo que esta é feita sobre alguns 

critérios, como: quanto à situação ou atitude do observador e quanto ao processo de 

observação. Quanto à situação, Estrela (1994) diz que a observação pode ser participante ou 

não participante. Quanto ao processo de observação, esta pode ser ocasional, sistemática ou 

naturalista. 

No decorrer dos estágios realizou-se um observação participante, que, como menciona 

Estrela (1994), é “uma observação em que o observador poderá participar, de algum modo, na 

atividade do observado, mas sem deixar de representar o seu papel de observador e, 

consequentemente, sem perder o respetivo estatuto” (p. 35). Desta maneira, “o professor, para 

poder intervir no real de modo fundamentado, terá de saber observar e problematizar (ou 

seja, interrogar a realidade e construir hipóteses explicativas). Intervir e avaliar serão acções 

consequentes das etapas precedentes.” (Estrela, 1994, p.26). De facto, a observação realizada 

foi participante, pois sempre se tomou parte nas atividades praticadas pelo grupo, em ambos 

os contextos. Além disso, ocorreu, também, uma observação naturalista, pois observou-se o 

comportamento dos indivíduos nas vivências do seu quotidiano (Estrela, 1994). 
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Educação Pré-Escolar 

 

A Prática de Ensino Supervisionada (Estágio I) em contexto de Educação Pré-Escolar, 

orientada pela educadora Lígia Gonçalves, teve lugar no Jardim de Infância de Lordelo, 

instituição da rede pública do Ministério da Educação e Ciência, integrado no Agrupamento 

de Escolas Diogo Cão, composto por uma escola de 2.° e 3.° Ciclos do Ensino Básico, vinte e 

três escolas do 1.° Ciclo do Ensino Básico e vinte e um Jardins de Infância. Este Jardim 

compõe-se por duas salas de atividades que se situam num edifício que se adaptou para o 

efeito. 

O Estágio I ocorreu com um grupo heterogéneo constituído por 22 crianças (10 do 

género feminino e 12 do género masculino), cujas idades se situavam entre os três e os seis 

anos. O nível de desenvolvimento e o ritmo de aprendizagem destas crianças, variavam de 

forma significativa, tendo em conta as diferenças de idades, mas também o nível cognitivo e 

comportamental, em alguns casos específicos. Neste grupo, existiam três crianças 

referenciadas na Intervenção Precoce, mas apenas duas estavam a ser acompanhadas, visto 

que a última a ser referenciada, ainda, não tinha sido avaliada.  

 O espaço exterior do Jardim de Infância carateriza-se por ter um pequeno terreno em 

gravilha fina com duas árvores, no entanto, situa-se próximo da via pública (pavimentada em 

paralelo), não existindo qualquer tipo de vedação para proteção das crianças. Desta forma, as 

crianças brincam, também, nos acessos rodoviários e pedonais, incluindo num espaço de terra 

batida.  

 O Estágio I realizou-se ao longo de 150 horas, sendo algumas de observação, outras de 

cooperação e a maior parte de responsabilização. Este estágio decorreu de segunda-feira a 

quarta-feira (cinco horas diárias), terminando a 4 de junho de 2014, com uma visita de estudo.  

  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

A Prática de Ensino Supervisionada (Estágio II), em contexto de 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, decorreu em grupo, constituído por três estagiários, na Escola EB1 Vila Real n.º 2, 

situada na União de freguesias de Vila Real – Nossa Senhora da Conceição, tendo como 
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orientadora a professora titular Maria Agostinha Matos. Esta escola pertence ao Agrupamento 

Vertical de Escolas Diogo Cão.  

A Escola Básica n.º 2 de Vila Real funciona como Jardim de Infância e 1.° Ciclo do 

Ensino Básico, assim, o espaço que funciona como Jardim de Infância é contíguo ao espaço 

que funciona como 1.° Ciclo. Esta escola é composta por um edifício para o 1.° Ciclo, outro 

para o Jardim de Infância e um outro onde se encontra a biblioteca. 

O espaço exterior tem muito espaço para os alunos, incluindo um espaço de recreio 

revestido a relva sintética. A biblioteca possui diferentes materiais didáticos que podem ser 

utilizados, tanto pelos alunos como pelos professores. Neste edifício encontra-se um 

auditório, uma sala com computadores e uma sala onde são expostos os trabalhos dos alunos. 

O Estágio II realizou-se com uma turma, do 3.º ano de escolaridade, constituída por 25 

alunos (16 do género masculino e 9 do género feminino) com idades compreendidas entre os 

oito e os nove anos. Esta turma tinha um nível de aproveitamento bom, embora com alguns 

elementos com dificuldades e outros mais distraídos. Era uma turma muito agradável, pois era 

composta por alunos muito participativos, curiosos e sempre prontos a aprender algo novo. 

Este estágio decorreu ao longo de 195 horas, incluindo algumas de observação. Desta 

forma, existiu uma semana de cooperação, uma de responsabilização em grupo e três semanas 

de responsabilização individual, sempre de segunda-feira a quarta-feira, terminando a 14 de 

janeiro de 2015. As duas primeiras semanas constituíram a observação participante, nas quais 

os estagiários observaram a prática letiva da professora titular, ambientando-se com as rotinas 

da sala de aula e com os alunos da turma.  

Na semana de cooperação, os conteúdos, propostos pela professora titular da turma, 

foram distribuídos pelos três estagiários, que optaram: um lecionar Matemática, outro 

Português e outro Estudo do Meio. 

 Após a responsabilização em grupo, começaram as responsabilizações individuais, em 

que um elemento do grupo estava responsável pela turma e os outros elementos observavam, 

dando apoio quando fosse necessário. 

  

3.1.  Tarefas desenvolvidas na Prática de Ensino Supervisionada  

 

 Tanto na Educação Pré-Escolar como no 1.º Ciclo do Ensino Básico, desenvolveram-

se tarefas relacionadas com os projetos desenvolvidos. Embora não tenham sido muitas, 

implementaram-se sempre com o objetivo de relacionar a matemática com o tema dos 
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projetos, metodologia bastante apreciada pelos alunos. Na Educação Pré-Escolar, as tarefas 

foram simples e, algumas, apenas foram realizadas pelas crianças com mais idade. No 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, o projeto Heróis da Fruta já estava a ser desenvolvido através do 

preenchimento de uma tabela com a assiduidade com que os alunos traziam fruta. No entanto, 

implementou-se uma nova tabela relativa ao projeto para que fosse possível abordar o tema 

Organização e Tratamento de Dados. Com esta nova tabela, idealizada pelos estagiários, 

conseguiu-se que a turma voltasse a aderir ao projeto. De facto, passadas algumas semanas a 

preencher a tabela inicial, alguns alunos acabaram por não trazer fruta para a escola, passando 

a ter maior adesão com a segunda tabela. 

 

Educação Pré-Escolar 

 

Quando se planificaram as atividades para a Educação Pré-Escolar, ainda, não estava 

claro qual seria o tema do Relatório Final de Estágio. No entanto, como estava em mente que 

seria um tema relacionado com a matemática, ao longo do projeto, desenvolvido neste 

contexto, exploraram-se tarefas com conteúdos matemáticos incluídos no tema do projeto Os 

Castelos. Para além das que estavam presentes neste projeto, realizaram-se outras, que não 

são descritas neste documento na sua totalidade, apenas algumas a título de exemplo. 

As atividades foram apresentadas, previamente, à educadora cooperante que sugeriu 

alterações quando considerou necessário, tendo em conta a turma em questão. Neste contexto, 

algumas atividades apenas foram desenvolvidas pelas crianças com cinco ou seis anos, que se 

mostraram disponíveis e sempre motivadas. Uma das crianças tinha tanta força de vontade, 

que incentivava as outras a se envolverem na realização das tarefas.  

Refira-se, ainda, que as tarefas que, seguidamente, se descrevem tiveram em 

consideração as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (M. Silva & Núcleo de 

Educação Pré-Escolar, 1997), assim como, as Metas de Aprendizagem (Ministério da 

Educação [ME], 2010), mencionadas no texto por metas finais com a numeração determinada 

neste documento. 

Até 2010, a Matemática era considerada um domínio, assim como o domínio das 

Expressões Motora, Dramática, Plástica e Musical e domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita, inseridos na Área de Expressão e Comunicação. Para além desta Área, 

as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (M. Silva & Núcleo de Educação 
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Pré-Escolar, 1997) apresentavam, ainda, a Área de Formação Pessoal e Social e a Área de 

Conhecimento do Mundo. 

Com a publicação das Metas de Aprendizagem (ME, 2010), a Matemática passou a ser 

uma Área independente, na qual constam os domínios de Números e Operações, Geometria e 

Medida e Organização e Tratamento de Dados, de acordo com os temas, nos quais está 

dividido, o atual Programa do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Existem, ainda, a Área de 

Conhecimento do Mundo, a Área de Expressões, a Área de Formação Pessoal e Social, a Área 

da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e a Área das Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

 

Tarefas desenvolvidas com conteúdos matemáticos 

 

 Tangram 

 

 As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (M. Silva & Núcleo de 

Educação Pré-Escolar, 1997), mencionam que na Intervenção Educativa, da Área de 

Expressão e Comunicação, do Domínio da Matemática, os materiais manipuláveis de 

construção dão maior liberdade de realização, aos alunos, no desenvolvimento de tarefas deste 

domínio. 

A tarefa que se descreve, de seguida, consta da planificação de 26 a 28 de maio de 

2014 (Apêndice A, em CD), insere-se no domínio Números e Operações e no domínio 

Geometria e Medida, tendo como objetivos principais: conhecer os nomes das figuras que 

constituem o tangram, ser capaz de construir um quadrado com o tangram e construir 

diferentes figuras, visualizando-as com o tangram.  

 Com a realização desta tarefa, na área Formação Pessoal e Social, domínio 

Independência/Autonomia, a criança deveria ser capaz de demonstrar empenho nas atividades 

que realiza (meta final 9). No domínio Cooperação, a criança deveria ser capaz de partilhar 

materiais com colegas (meta final 16) e colaborar em atividades de pequeno e grande grupo 

(meta final 21). No domínio Convivência Democrática/Cidadania, a criança deveria ser capaz 

de cumprir regras de vida em grupo (meta final 23). 

Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio Compreensão de Discursos 

Orais e Interação Verbal, a criança deveria ser capaz de fazer perguntas e responder, 
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demonstrando que compreendeu a informação transmitida oralmente (meta final 26) e 

questionar para obter informação sobre algo que lhe interessa (meta final 27).  

Na área da Matemática, no domínio Números e Operações, a criança deveria ser capaz 

de contar até 10 objetos (meta final 7). No domínio Geometria e Medida, a criança deveria ser 

capaz de compreender que os nomes de figuras (quadrado, triângulo e retângulo) se aplicam 

independentemente da sua posição ou tamanho (meta final 19) e descrever objetos do seu 

meio ambiente utilizando os nomes de figuras geométricas (meta final 20). 

O tangram é um antigo jogo chinês, constituído por cinco triângulos, um quadrado e 

um paralelogramo, com o qual se pretende que se construam figuras, utilizando estas peças. 

Não se sabe, ao certo, quando este jogo foi apresentado pela primeira vez, existindo apenas 

uma lenda (Dantas, n.d.) que se apresenta na figura 7, exatamente como se contou às crianças 

deste grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Lenda do Tangram 

 

Esta lenda foi lida às crianças mantendo o suspense para as cativar. Estiveram sempre 

atentas e à medida que decorria a leitura, foram construídas algumas figuras até se conseguir 

encontrar o quadrado. Como é hábito nas crianças desta faixa etária, as perguntas apareciam, 

demonstrando a sua intensa curiosidade. 

Quando se terminou a construção do quadrado, as crianças foram para a mesa e 

pintaram um tangram, figura 8, que tinha como fundo um castelo para facilitar, mais tarde, a 

montagem. Como as crianças mais velhas pintam mais rápido, foram recortando o seu 

tangram.  

A lenda do Tangram 

Diz a lenda que um sábio chinês deveria levar ao Imperador uma placa de 

jade mas, no meio do caminho, o sábio tropeçou e deixou cair a placa que se 

partiu em sete pedaços geometricamente perfeitos. Eis que o sábio tentou 

remendar e, a cada tentativa, surgia uma nova figura. Depois de muito tentar 

ele, finalmente, conseguiu formar novamente o quadrado e levou-o ao seu 

Imperador. Os sete pedaços representariam as sete virtudes chinesas onde 

uma delas, com certeza, seria a paciência. O sábio mostrou aos seus amigos 

as figuras que havia conseguido montar e cada um construiu com o seu 

tangram.  
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Figura 8: Tangram pintado, recortado e construído 

 

Na parte da tarde, enquanto as crianças brincavam, com o auxílio da estagiária e da 

educadora, as crianças mais novas foram chamadas, uma a uma, para recortarem o seu 

tangram e colarem, numa folha de papel, o quadrado final, o que algumas só conseguiram 

com ajuda.  

No dia seguinte, as crianças com cinco e seis anos, estiveram sentadas no chão a 

realizar diferentes construções com um tangram de goma eva, como se pode ver na figura 9.  

 

 

 

Figura 9: Crianças a construírem figuras com o tangram 

 

As figuras estavam representadas num documento multimédia disponibilizado no 

software PowerPoint (Apêndice B, em CD), sendo necessário ajudar algumas crianças que 

desistiam facilmente, mas que, depois de conseguirem, se sentiram mais motivadas para 

executarem mais figuras. Paralelamente, a educadora e a assistente operacional estiveram com 

as crianças, que faltaram na segunda-feira de tarde, a terminar os tangrans e, também, com as 

outras a realizar jogos de mesa.   
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 Conjuntos e numeração 

 

Esta tarefa encontra-se na planificação de 26 a 28 de maio de 2014 (Apêndice A, em 

CD) e insere-se no domínio Números e Operações, tendo como objetivo principal unir pontos 

numéricos corretamente. Divide-se em duas atividades: a primeira denomina-se “jogo de 

associação” e a segunda consistia na realização de uma ficha para ligar pontos. 

O “jogo de associação”, figura 10, consistia em, através do diálogo, as crianças 

retirarem um cartão com determinado número de figuras e, posteriormente, ligarem-no ao 

número correspondente, sendo este o objetivo principal.  

 

 

 

Figura 10: Atividade de associação 

 

Quando uma criança retirava um cartão, contava o número de figuras em voz alta, de 

pé e virada para as restantes crianças, para que depois o conseguisse associar ao número. 

Repetiu-se várias vezes para que todas as crianças pudessem participar. 

A segunda atividade consistiu numa ficha para ligar pontos, figura 11, na qual as 

crianças tiveram de tentar unir pontos formando um castelo, tema do projeto desenvolvido 

com o grupo. Nesta atividade as crianças tiveram o apoio da estagiária, pois, nem todas, 

sabiam os números até vinte.  
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Figura 11: Figura para ligar pontos 

 

Com a realização desta tarefa, na área Formação Pessoal e Social, no domínio 

Identidade/Autoestima, a criança deveria ser capaz de demonstrar confiança em experimentar 

atividades novas, propor ideias e falar num grupo que lhe é familiar (meta final 4). No 

domínio Independência/Autonomia, a criança deveria ser capaz de demonstrar empenho nas 

atividades que realiza (meta final 9) e aceitar algumas frustrações e insucessos (perder ao 

jogo, dificuldades de realizar atividades e tarefas) sem desanimar, procurando formas de as 

ultrapassar e de melhorar (meta final 15). Relativamente ao domínio Cooperação, a criança 

deveria ser capaz de partilhar materiais com colegas (meta final 16), dar oportunidade aos 

outros de intervirem nas conversas (meta final 17), esperar a sua vez para intervir (meta final 

17), demonstrar comportamentos de apoio e entreajuda, por iniciativa própria ou quando 

solicitado (meta final 18) e colaborar em atividades de pequeno e grande grupo (meta final 

21). No que diz respeito ao domínio Convivência Democrática/Cidadania, a criança deveria 

ser capaz de cumprir regras de vida em grupo (meta final 23). 

Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio Compreensão de Discursos 

Orais e Interação Verbal, a criança deveria ser capaz de fazer perguntas e responder (meta 

final 26), questionar para obter informação sobre algo que lhe interessa (meta final 27) e 

descrever objetos (meta final 31).  

Na área da Matemática, no domínio Números e Operações, a criança deveria ser capaz 

de contar objetos, utilizando gravuras, desenhos ou números (meta final 2); enumerar os 

nomes dos números (meta final 3); reconhecer os números como identificação do número de 

objetos de um conjunto (meta final 4); reconhecer sem contagem o número de objetos de um 

conjunto (até 6 objetos); verificar por contagem esse número (meta final 5); contar até 10 
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objetos (meta final 7); reconhecer os números de 1 a 10 (meta final 9); e resolver problemas 

simples recorrendo a contagem (meta final 13). 

A primeira atividade realizou-se sem quaisquer complicações e conseguiu captar a 

atenção das crianças, sem que nenhuma perturbasse o seu desenvolvimento. Para além de 

terem cooperado, ajudaram-se mutuamente no contar das figuras e souberam esperar a sua vez 

para efetuar a atividade. 

  No decorrer da segunda atividade, detetaram-se as crianças que apresentavam 

dificuldades com a contagem, pois em grande grupo não se tinha uma noção individualizada. 

 

 

Outras tarefas 

 

 Diálogo e pesquisa sobre o projeto Castelos 

 

Com as crianças sentadas numa roda, conversou-se com elas para diagnosticar os 

conhecimentos prévios. Como as crianças já tinham tido uma pequena abordagem sobre o 

tema com a educadora, partiu-se desses conhecimentos para aferir o que sabiam e o que 

queriam saber. A partir destas informações, pesquisou-se com as crianças mais velhas em 

alguns sites, pré-definidos de acordo com as curiosidades das crianças.  

 A pesquisa de informações teve de ser feita com orientação, elaborando-se um plano 

com as páginas da internet para os alunos com cinco e seis anos efetuarem a pesquisa. À vez, 

colocaram o endereço, fornecido pela estagiária que lhes soletrava as palavras para que 

procurassem as letras no teclado do computador, na barra de endereços que os direcionava 

para uma página que possuía informações sobre o tema em causa. Estas crianças já 

reconheciam as letras e procuravam-nas no teclado do computador. Verificou-se que, os 

alunos, com o desenrolar do projeto foram adquirindo novos conhecimentos e que tinham 

sempre motivação para aprenderem algo novo.  

A estagiária leu as informações das páginas de pesquisa e anotou o que as crianças 

consideraram mais importante. Após este trabalho, este grupo de crianças desenhou algo que 

retratasse a informação adquirida. Nesses desenhos, as crianças revelaram pormenores 

importantes sobre os castelos, como a construção e o espaço em redor. Com as informações 

recolhidas, foram capazes, assim, de desenhar um modelo mais próximo da realidade, 

incluindo as cores, o que as deixou bastante satisfeitas. 
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Para a realização desta tarefa, na área do Conhecimento do Mundo, no domínio 

Localização no Espaço e no Tempo, a criança deveria ser capaz de representar (através de 

desenho ou de outros meios) lugares reais (meta final 10). No domínio Conhecimento do 

Ambiente Natural e Social, a criança deveria ser capaz de formular questões sobre lugares, 

que observa (direta ou indiretamente) no seu quotidiano.  

Na área das Expressões, no domínio da Expressão Plástica - Desenvolvimento da 

Capacidade de Expressão e Competências, subdomínio Produção e Criação, a criança deveria 

ser capaz de representar temas, histórias, paisagens, entre outros, através de vários meios de 

expressão, como pintura, desenho, entre outros meios expressivos (meta final 1). No domínio 

Expressão Plástica - Desenvolvimento da Criatividade, subdomínio Reflexão e Interpretação, 

a criança deveria ser capaz de utilizar, de forma autónoma, diferentes materiais e meios de 

expressão (meta final 9).   

Na área Formação Pessoal e Social, no domínio Independência/Autonomia, a criança 

deveria ser capaz de demonstrar empenho nas atividades que realiza por iniciativa própria ou 

propostas pelo educador (meta final 9); manifestar curiosidade pelo mundo que a rodeia (meta 

final 10); formular questões sobre o que observa (meta final 10); revelar interesse e gosto por 

aprender (meta final 11); manifestar as suas opiniões, preferências e apreciações críticas (meta 

final 13). No domínio Cooperação, a criança deveria ser capaz de partilhar materiais com 

colegas (meta final 16); dar oportunidade aos outros de intervirem nas conversas (meta final 

17); esperar a sua vez para intervir (meta final 17); colaborar em atividades de pequeno e 

grande grupo (meta final 21). E, ainda, no que diz respeito ao domínio Convivência 

Democrática/Cidadania, a criança deveria ser capaz de cumprir regras de vida em grupo (meta 

final 23). 

Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio Compreensão de Discursos 

Orais e Interação Verbal, a criança deveria ser capaz de fazer perguntas e responder, 

demonstrando que compreendeu a informação transmitida oralmente (meta final 26); 

questionar para obter informação sobre algo que lhe interessa (meta final 27); e descrever 

objetos (meta final 31). 

   

 Inauguração do castelo 

 

Esta atividade, realizada na sala do Jardim de Infância, consistiu na inauguração do 

castelo com duas “muralhas” que fechavam o cantinho da casinha. Após esta atividade, este 
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cantinho passou a chamar-se o cantinho do castelo. As muralhas deste castelo foram 

construídas, pela educadora, com pacotes de leite, enquanto a estagiária desenvolvia outras 

atividades com as crianças. 

Para celebrar esta inauguração, as crianças foram vestidas com os fatos do desfile do 

Dia Mundial da Criança e a educadora e a estagiária vestiram-se de princesas.  

Com a realização desta atividade, na área Formação Pessoal e Social, no domínio 

Convivência Democrática/Cidadania, a criança deveria ser capaz de cumprir regras de vida 

em grupo (meta final 23). 

 

 Visita ao Castelo de Guimarães e Paço dos Duques de Bragança 

 

A visita ao Castelo de Guimarães foi planeada com o apoio das educadoras do Jardim 

de Infância de Lordelo, bem como das professoras da Escola Básica n.º 1 de Lordelo. Embora 

não fosse uma atividade diretamente relacionada com temas matemáticos, esta visita 

constituía a conclusão do projeto. 

A visita iniciou-se com a saída de Vila Real pelas 8h30 da manhã. Na chegada a 

Guimarães, as crianças tinham visita guiada ao Paço dos Duques de Bragança, com a duração 

de cerca de uma hora. 

No final da visita, as crianças voltaram ao autocarro e foram merendar no Parque da 

Cidade, onde existe um parque infantil, no qual brincaram até à hora de visitar o Castelo de 

Guimarães. Após a visita, todos regressaram a Vila Real.  

Com a realização desta visita, na área do Conhecimento do Mundo, no domínio 

Localização no Espaço e no Tempo, a criança deveria ser capaz de utilizar noções espaciais 

relativas a partir da sua perspetiva como observador (exemplos: perto/ longe) (meta final 1); e 

descrever itinerários não diários (exemplos: passeios, visitas de estudo) (meta final 5). No 

domínio Conhecimento do Ambiente Natural e Social, a criança deveria ser capaz de formular 

questões sobre lugares, contextos e acontecimentos que observa (meta final 12). 

Na área de Formação Pessoal e Social, domínio Independência/Autonomia, a criança 

deveria ser capaz de demonstrar empenho nas atividades que realiza (meta final 9); manifestar 

curiosidade pelo mundo que a rodeia (meta final 10); formular questões sobre o que observa 

(meta final 10); e revelar interesse e gosto por aprender (meta final 11). No domínio 

Cooperação, a criança deveria ser capaz de dar oportunidade aos outros de intervirem nas 

conversas (meta final 17); esperar a sua vez para intervir (meta final 17); e colaborar em 
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atividades de pequeno e grande grupo (meta final 21). No domínio Convivência 

Democrática/Cidadania, a criança deveria ser capaz de cumprir regras de vida em grupo (meta 

final 23).  

Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio Compreensão de Discursos 

Orais e Interação Verbal, a criança deveria ser capaz de fazer perguntas e responder, 

demonstrando que compreendeu a informação transmitida oralmente (meta final 26); 

questionar para obter informação sobre algo que lhe interessa (meta final 27); e descrever 

objetos (meta final 31).  

 

Reflexão 

 

Após a realização das tarefas na Prática de Ensino Supervisionada, em contexto de 

Educação Pré-Escolar, conclui-se que o empenho dos alunos e motivação perdurou na maior 

parte das vezes. Sem dúvida que a atividade que despertou maior vontade e, até mesmo, 

ansiedade foi a visita ao Castelo de Guimarães e Paço dos Duques de Bragança, talvez por se 

deslocarem a uma cidade diferente, mas também por terem a possibilidade de visualizar, 

pessoalmente, locais característicos do tema do projeto desenvolvido. 

Poder-se-iam ter desenvolvido mais tarefas relacionadas com o projeto e a matemática, 

que enriqueceriam a prática e melhorariam o desempenho das crianças. Ao longo do estágio, 

surgiram algumas dificuldades na planificação das tarefas, pouco criativas no início, mas 

foram ganhando mais dinamismo ao longo das semanas de responsabilização. No entanto, por 

vezes, surgiram momentos mortos, que necessitaram de improvisação, algo que também ao 

longo das semanas se foi concretizando.   

Esta experiência de Estágio I permitiu a aquisição de diversos conhecimentos, fruto da 

dedicação da educadora cooperante que sempre transmitia e explicava como se deveria 

proceder nas diversas situações que apareciam. Aprenderam-se novas técnicas e atividades 

que se desconhecia e, que, definitivamente, no futuro, serão aplicadas na prática profissional. 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

A planificação de atividades para o 1.º Ciclo do Ensino Básico já foi realizada tendo 

em conta o tema deste Relatório Final de Estágio. Desta forma, definiram-se atividades 
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cumprindo o programa curricular e utilizando um projeto implementado na escola, 

denominado Heróis da Fruta. Este projeto da Associação Portuguesa contra a Obesidade 

Infantil, tinha como finalidade incentivar as crianças a ingerirem mais fruta, bem como 

conhecer a sua importância na alimentação diária. Este projeto não pretendia que os alunos 

pesquisassem, mas sim que realizassem uma das tarefas primordiais que era levar fruta todos 

os dias para a escola e assinalar quando a levavam. Como não estavam tão presentes no 

desenrolar do projeto, nem envolvia pesquisa, os alunos acabavam por se desleixar e não 

levavam fruta para a escola. A motivação era menor do que a verificada na Educação Pré-

Escolar. No entanto, entre alguns alunos existia uma espécie de competição saudável para ver 

quem levava mais vezes fruta. 

As tarefas foram apresentadas previamente à professora titular de turma que sugeriu 

algumas alterações.  

Os conteúdos principais destas tarefas referem-se ao domínio Organização e 

Tratamento de Dados (OTD3), relativos ao subdomínio Representação e Tratamento de 

Dados, mais especificamente diagramas de caule e folhas; frequência absoluta; moda; 

mínimo, máximo e amplitude; e problemas envolvendo análise e organização de dados, 

frequência absoluta, moda e amplitude. Todas elas constam da planificação da semana de 9, 

10 e 12 de dezembro de 2014 (Apêndice C, em CD).  

Os objetivos gerais a alcançar, com o desenvolvimento das tarefas seguintes estão 

descritos no Programa e Metas Curriculares de Matemática: Ensino Básico (Bivar et al., 

2013a), ou seja: representar conjuntos de dados; tratar conjuntos de dados; e resolver 

problemas. 

 

 Construção de uma tabela   

 

Nesta tarefa pretendia-se que os alunos representassem dados, expressos na forma de 

números inteiros não negativos, em tabelas; identificassem a frequência absoluta de uma 

categoria/classe de determinado conjunto de dados como o número de dados que pertencem a 

essa categoria/classe; identificassem a moda de um conjunto de dados 

qualitativos/quantitativos discretos como a categoria/classe com maior frequência absoluta.  

A tarefa iniciou-se com recurso à tabela com a marcação da fruta, identificada numa 

outra elaborada em cartolina, figura 12, com os dados recolhidos na semana que continha os 

dias de 17, 18 e 19 de novembro de 2014.  
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Figura 12: Tabela para introdução do conceito de frequência absoluta e moda 

 

Na tabela constavam as frutas que os alunos trouxeram, bem como as suas 

quantidades. A tabela foi preenchida em grande grupo, para o que os alunos contaram as 

quantidades e apenas um (aleatoriamente) dizia em voz alta o valor, e a estagiária preenchia a 

cartolina. 

 Após o preenchimento da tabela, os alunos realizaram, em grande grupo, uma ficha 

com questões relativas a esta tabela, para que a analisassem e compreendessem. As questões 

eram:  

 Quais as frutas que os alunos trouxeram? 

 Quantas bananas trouxeram? E peras? E maçãs? E tangerinas?  

 Qual a fruta que os alunos trouxeram mais?  

 Qual a fruta que os alunos trouxeram menos?  

Após as respostas à terceira questão, introduziu-se o conceito de moda, chegou-se à 

definição e assinalou-se o valor na tabela, por um aluno que colou o papel e a seta (figura 12).  

No decorrer desta tarefa, as crianças mostraram interesse e prontidão para 

preencherem a tabela, não brincando com a situação e completando, também, a que tinham no 

seu lugar. Não se observaram grandes dificuldades tanto na execução como na interpretação 

da tabela.  
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 Construção de um gráfico de barras 

 

Esta tarefa consistia em representar conjuntos de dados expressos na forma de 

números inteiros não negativos em diagramas de caule-e-folhas, e resolver problemas 

envolvendo a análise de dados representados em tabelas. 

 Para a construção do gráfico, começou-se pela exploração de uma tabela construída na 

sala. Antes de iniciar o preenchimento do gráfico, explicou-se aos alunos o que representava 

cada eixo, sendo um deles a frequência absoluta, conceito que se explicou na construção da 

tabela, e, no outro, as categorias, que no caso eram frutas.  

Para a construção do gráfico de barras, chamaram-se alguns alunos ao quadro, onde 

cada um representava os dados de apenas uma fruta. As barras eram fornecidas ao aluno até 

que percebesse que já eram suficientes. Para ser mais fácil, o aluno via qual a quantidade da 

fruta que ia construir a barra e ia contanto até chegar à quantidade certa. O resultado final 

pode ser observado na figura 13.  

 No lugar, os alunos construíram o mesmo numa folha que lhes foi fornecida. 

 

 

Figura 13: Gráfico de barras 

  

 Construção de um pictograma  

 

 Esta tarefa tinha como objetivos representar conjuntos de dados expressos na forma de 

números inteiros não negativos em tabelas e em pictogramas, e interpretar o valor de duas 

unidades da figura. 

As atividades passaram pela divisão da turma em pequenos grupos para realizar a 

contagem das frutas e, a cada grupo, atribuiu-se um dia de semana para efetuar a contagem. 
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No final, cada grupo apresentou os seus resultados. Deste modo, construiu-se uma tabela de 

dupla entrada, figura 14, com os dados recolhidos e contabilizados pelos alunos.  

 

 

Figura 14: Tabela de dupla entrada 

 

Partindo da tabela construída, elaborou-se, em grande grupo, um pictograma (figura 

15) no quadro cerâmico. Na linha horizontal, colaram-se imagens das frutas registadas pelos 

alunos e, para preencher o pictograma, desenharam-se bonequinhos, em que cada um 

representa duas unidades. 

 

 

Figura 15: Pictograma 

 

 Após a realização destas atividades, percebeu-se, em diálogo com a professora titular 

de turma, que quando se prepararam as barras para a construção do gráfico, se deviam ter 

idealizado as figuras para a construção do pictograma, desta forma as figuras teriam igual 
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tamanho, adquirindo um maior rigor. Além disso, constatou-se que a construção da tabela de 

dupla entrada era para as três semanas e, portanto, seriam demasiados dados para tratar, 

optou-se, então, por analisar, apenas, uma semana.  

 

 Construção de um diagrama de caule e folhas  

  

 Esta tarefa tinha como objetivos representar conjuntos de dados expressos na forma de 

números inteiros não negativos em diagramas de caule e folhas; identificar o máximo e o 

mínimo de um conjunto de dados numéricos respetivamente como o maior e o menor valor 

desses dados e a amplitude como a diferença entre o máximo e o mínimo; e resolver 

problemas envolvendo a análise de dados representados em tabelas e a determinação de 

extremos e amplitude.  

Partindo do peso dos alunos registado previamente, figura 16, pela professora 

responsável pela turma, no início do projeto Heróis da Fruta, construiu-se um diagrama de 

caule e folhas no quadro interativo, figura 17.  

 

 

 

Figura 16: Tabela com o peso e altura dos alunos 
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Figura 17: Construção do diagrama de caule e folhas 

 

Para a construção do diagrama, um aluno leu os pesos dos alunos e construiu-se um 

primeiro diagrama com os valores misturados. Posteriormente, em grande grupo, organizou-se 

o diagrama e analisaram-se os conceitos. 

 Os alunos registaram o diagrama numa folha quadriculada, bem como conceitos 

relevantes relativos ao diagrama, como por exemplo, os extremos (máximo e mínimo) e a 

amplitude, explicitando os valores. 

 Como esta tarefa partiu de um tema que lhes era familiar (registo do peso e altura dos 

alunos), desenvolveu-se sem qualquer dificuldade, pois a motivação era maior e todos tinham 

curiosidade em saber qual o peso que se repetia mais vezes, na organização do diagrama. 

 

Reflexão 

 

Com a realização das tarefas na Prática de Ensino Supervisionada, em contexto de 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, conclui-se que a necessidade de cumprir o Programa estabelecido 

dificulta a possibilidade de diversificação de tarefas devido à existência de diversos conteúdos 

a serem abordados. Antes de se iniciarem as responsabilizações, quer de grupo, quer 

individuais, a professora cooperante atribuiu ao grupo os conteúdos que teriam de ser 

abordados, dividindo-se pelos diferentes elementos. Como eram bastantes conteúdos, 

surgiram dificuldades na planificação das tarefas, embora se tenha cumprido a planificação 

dos conteúdos determinados.  

Para a semana de responsabilização, na qual se realizaram as tarefas acima descritas 

relacionadas com o projeto e o tema deste Relatório Final de Estágio, existiu um maior 

empenho e maior motivação por parte da estagiária, pois seriam as tarefas que estariam 
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descritas neste documento. Em todas elas, os alunos encontravam-se motivados e todos 

participaram na sua realização, tendo sido feitas algumas anotações pela professora para, 

numa nova oportunidade, melhorar as tarefas. No entanto, poder-se-iam ter desenvolvido mais 

tarefas relacionadas com o projeto e a matemática que enriqueceriam a prática e melhorariam 

o desempenho realizado.  

O Estágio II permitiu a aquisição de diversos conhecimentos e permitiu ter uma maior 

noção da realidade escolar, da necessidade de cumprir algo que está estabelecido no Programa 

Oficial e perceber que quanto mais diversificadas forem as tarefas, maior será a motivação e o 

empenho dos alunos. Além disso, proporcionou uma maior preparação para o futuro, desde o 

modo como as aulas se devem processar, assim como a divisão do tempo para as diferentes 

Áreas. Por outro lado, percebeu-se que as atividades de grupo têm de ser extramente bem 

pensadas, pois são aquelas em que os alunos se sentem mais à vontade e têm maior 

possibilidade de se dispersarem, não atingindo os objetivos predefinidos. 
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Neste capítulo, apresentar-se-ão propostas de projetos para ambos os contextos, 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico (3.º ano). O projeto para a Educação Pré-

Escolar denomina-se Uma visita ao Porto e apresenta sete tarefas possíveis de serem 

realizadas neste contexto, algumas implementadas pelo educador e outras que surgirão das 

ideias e desejos das crianças. O projeto para o 1.º Ciclo do Ensino Básico (3.º ano) denomina-

se Aprender com as viagens e propõe seis tarefas para possível aplicação em contexto de sala 

de aula.  

 

1. Educação Pré-Escolar: Projeto Uma visita ao Porto 

 

 O Projeto Uma Visita ao Porto surgirá do “conto das novidades” e realizar-se-á em 

grande grupo, numa segunda-feira. Estas novidades do fim-de-semana poderão originar o 

projeto a partir da visita a um familiar a outra cidade. Como as crianças são muito curiosas, 

múltiplas questões surgirão sobre a viagem que o colega fez, que conduzirão a atividades 

interdisciplinares incluídas nas Áreas Conhecimento do Mundo, domínio Localização no 

Espaço e no Tempo e domínio Conhecimento do Ambiente Natural e Social; Área Formação 

Pessoal e Social, domínio Independência/Autonomia, domínio Cooperação e domínio 

Convivência Democrática; Área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio 

Conhecimento das Convenções Gráficas e domínio Compreensão de Discursos Orais e 

Interação Verbal; Área da Matemática, domínio Números e Operações, domínio Geometria e 

Medida e domínio Organização e Tratamento de Dados; Área Tecnologias de Informação e 

Comunicação, domínio Segurança; e Área das Expressões, domínio Expressão Plástica – 

Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Competências, subdomínio Produção e 

Criação, domínio Expressão Plástica – Desenvolvimento da Criatividade, subdomínio 

Reflexão e Interpretação e domínio Expressão Plástica - Compreensão das Artes no Contexto, 

subdomínio Fruição e Contemplação. Antes das propostas de tarefas, serão referenciadas 

quatro fases distintas do projeto até à sua concretização. 

  

1.ª Fase 

 

Antes de iniciar esta fase do projeto, as crianças mencionarão o que gostariam de saber 

e partilharão o que sabem sobre viagens. Supõe-se que as respostas sejam variadas e algumas 
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até nem estarão de acordo com a realidade, mas com o desenrolar do projeto, descobrirão que 

o que pensavam, inicialmente, nem sempre é exequível. Na figura 18, apresentam-se possíveis 

respostas das crianças sobre viagens. 

 

 

 

Figura 18: Possíveis respostas à questão O que sei? 

 

Nesta primeira fase, questionar-se-ão as crianças sobre O que gostariam de saber e 

aprender sobre as viagens, sendo esta a parte fundamental para o início do projeto. Desta 

forma, surgirão três questões essenciais que darão desenvolvimento ao projeto. 

 Como podemos ir para o Porto? 

 Como juntamos dinheiro para ir para o Porto? 

 O que vamos visitar? 

 

2.ª Fase 

 

 Para a pergunta Como podemos ir para o Porto?, o educador levará livros, recortes de 

jornais e revistas e imagens sobre meios de transporte. Com base na exploração destes 

materiais, estabelecer-se-á diálogo com as crianças para consolidar as aprendizagens. Para 

além disso, o educador sugerirá às crianças que peçam ajuda aos pais sobre o tema do projeto, 

assim como ideias de possíveis atividades no âmbito deste tema. Com isto, surgirá a questão 

O que queremos fazer?, na qual as crianças terão a possibilidade de expor as suas ideias e 

desejos, como mostra a figura 19. 

 

O que sei?

Podemos ir de 
camioneta ao 

Porto.
Precisamos de 
dinheiro para 

viajar.

Podemos viajar 
de comboio.

Viajar é 
cansativo.

Podemos viajar 
de avião.

Podemos viajar 
de carro.

As viagens 
demoram muito 

tempo.
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Figura 19: Possíveis respostas à questão O que queremos fazer? 

 

Após terem respondido às três questões iniciais do projeto O que sei?, O que 

gostariamos de saber? e O que queremos fazer?, o educador levará uma cartolina com o 

registo das respostas dos alunos, preenchendo, assim, três colunas numa tabela já exposta na 

cartolina. Na qual, constará, também, uma coluna por preencher que, no final do projeto, será 

completada com as respostas à última questão do projeto O que aprendemos?. 

 

3.ª Fase 

 

 A terceira fase de um projeto corresponde à realização de tarefas, propostas pelas 

crianças quando respondem à questão O que queremos fazer?. Desta forma, apresentar-se-ão 

sete tarefas, em que algumas delas serão implementadas pelo educador, como o registo da 

viagem e a construção de um cartaz com o itinerário da viagem. Descrever-se-á o decorrer das 

tarefas, bem como os seus objetivos de acordo com o documento Metas de Aprendizagem 

(Ministério da Educação, 2010). Para estas propostas de tarefas existem metas comuns a todas 

as tarefas que serão apresentadas antes da proposta, as que não são comuns encontram-se 

descriminadas em cada uma delas. 

Neste contexto, na área Formação Pessoal e Social, domínio 

Independência/Autonomia, a criança deve ser capaz de demonstrar empenho nas atividades 

que realiza (por iniciativa própria ou propostas pelo educador), concluindo o que foi decidido 

fazer e procurando fazê-lo com cuidado (meta final 9). 

O que 
queremos 

fazer?

Uma visita ao 
Porto.

Conhecer os 
transportes.

Desenhar uma 
camioneta com 

meninos.

Construir uma 
caminoeta em 

cartão.

Desenhar um 
avião com 
meninos.

Fazer um bolo 
e vender para 

juntar dinheiro.

Conhecer a 
praia no 
Porto.
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Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, no domínio Compreensão de 

Discursos Orais e Interação Verbal, a criança deve ser capaz de fazer perguntas e responder, 

demonstrando que compreendeu a informação transmitida oralmente (meta final 26), 

questionar para obter informação sobre algo que lhe interessa (meta final 27). 

  

Primeira tarefa: Exploração de livros e recortes de imagens 

 

A primeira tarefa a realizar consistirá na exploração, por parte das crianças, de livros e 

recortes de imagens sobre os meios de transporte. Dividindo as crianças em pequenos grupos, 

distribuir-se-ão alguns materiais por cada grupo, disponibilizando algum tempo para que os 

explorem. Posteriormente, os grupos trocarão os materiais entre eles. Após todos os grupos 

terem observado os livros e recortes de imagens, será feito um diálogo para diagnosticar o que 

as crianças aprenderam com a exploração.  

 Com a realização da primeira tarefa, na área do Conhecimento do Mundo, domínio 

Localização no Espaço e no Tempo, a criança deve ser capaz de identificar meios de 

transporte numa imagem (meta final 4) e confrontar as imagens dos meios de transporte com a 

realidade (meta final 4).  

Na área das Expressões, no domínio Expressão Plástica - Compreensão das Artes no 

Contexto, subdomínio Fruição e Contemplação, a criança deve ser capaz de descrever o que 

vê em fotografias e recortes de imagens (meta final 3).  

Na área Formação Pessoal e Social, no domínio Independência/Autonomia, a criança 

deve ser capaz de manifestar curiosidade pelo mundo que a rodeia (meta final 10); formular 

questões sobre o que observa (meta final 10); revelar interesse e gosto por aprender (meta 

final 11); manifestar as suas opiniões, preferências e apreciações críticas (meta final 13). No 

domínio Cooperação, a criança deve ser capaz de partilhar materiais com colegas (meta final 

16); dar oportunidade aos outros de intervirem nas conversas (meta final 17); esperar a sua 

vez para intervir (meta final 17); e colaborar em atividades de pequeno e grande grupo (meta 

final 21). 

Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio Conhecimento das 

Convenções Gráficas, a criança deve ser capaz de saber pegar corretamente num livro (meta 

final 15); saber que a escrita e os desenhos transmitem informação (meta final 16); identificar 

a capa, a contracapa, as guardas, as folhas de álbuns narrativos (meta final 17); conhecer o 
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sentido direcional da escrita (meta Final 18); e predizer acontecimentos numa narrativa 

através das ilustrações (meta final 23).  

 

Segunda tarefa: Construção de camionetas em cartão 

 

 O educador iniciará a tarefa com um diálogo que recorde as ideias das crianças sobre o 

que gostariam de fazer relativo ao projeto a desenvolver. Quando as crianças mencionarem a 

construção da camioneta de cartão, o educador anunciará que será a tarefa a realizar. Para 

isso, questiona as crianças se acham que a camioneta é pequena ou grande, se leva poucas 

pessoas ou muitas, se só tem duas janelas ou se tem muitas e quantas rodas tem.  

 Para a construção das camionetas, o educador sentará as crianças à volta das mesas e 

fornecerá uma embalagem de leite vazia e quatro tampas de plástico a cada uma delas. Nas 

mesas serão colocados vários frascos de tinta e pincéis, para que decorem livremente a sua 

camioneta. No dia seguinte, quando todas as camionetas estiverem secas, enquanto as crianças 

fazem atividades livres nos vários cantinhos da sala, o educador chamará uma a uma para que, 

com a ajuda do adulto, as crianças desenhem, com marcador, as janelas e as portas e colem as 

rodas da camioneta. No final, todas as camionetas serão expostas na sala. 

 Com a realização da segunda tarefa, na área das Expressões, no domínio Expressão 

Plástica - Desenvolvimento da Criatividade, subdomínio Reflexão e Interpretação, a criança 

deve ser capaz de utilizar, de forma autónoma, diferentes materiais e meios de expressão 

(meta final 9).  

Na área Formação Pessoal e Social, domínio Independência/Autonomia, a criança 

deve ser capaz de aceitar algumas frustrações e insucessos (dificuldades de realizar atividades 

e tarefas) sem desanimar, procurando formas de as ultrapassar e de melhorar (meta final 15). 

No domínio Cooperação, a criança deve ser capaz de partilhar materiais com colegas (meta 

final 16); dar oportunidade aos outros de intervirem nas conversas (meta final 17); esperar a 

sua vez para intervir (meta final 17); e colaborar em atividades de pequeno e grande grupo 

(meta final 21). 

Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio Compreensão de Discursos 

Orais e Interação Verbal, a criança deve ser capaz de descrever objetos (meta final 31).  

 Na área da Matemática, no domínio Números e Operações, a criança deve ser capaz de 

contar quantos objetos têm uma dada propriedade, utilizando números para mostrar os 

resultados (meta final 2); reconhecer sem contagem o número de objetos de um conjunto (até 
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6 objetos), verificando por contagem esse número (meta final 5); e contar com correção até 10 

objetos do dia-a-dia (meta final 7). 

 

Terceira tarefa: Fabrico e venda de um bolo 

 

Na semana anterior à realização da segunda tarefa, as crianças levarão para casa um 

convite para os pais participarem numa pequena festa destinada a angariar dinheiro para uma 

visita de estudo ao Porto. 

O educador iniciará a tarefa com um diálogo que recorde as ideias das crianças sobre o 

que gostariam de fazer relativamente ao projeto a desenvolver, sendo que a ideia, que o 

educador pretende que as crianças mencionem, é o fabrico de um bolo e a sua venda para 

juntar dinheiro. Desta forma, o educador anunciará que o grupo confecionará um bolo de 

chocolate e questionará quais os ingredientes necessários para o bolo. Posteriormente, com o 

grupo sentado à volta da mesa, o educador mostrará os ingredientes necessários, bem como os 

utensílios de cozinha indispensáveis para a sua elaboração. Com o auxílio das crianças, o 

educador começará por colocar os ingredientes num recipiente, chamando-as uma a uma para 

realizarem a tarefa. Como os ingredientes não são muitos, o educador irá passar pelas 

restantes crianças o recipiente, com a batedeira, para que possam misturar os ingredientes. 

Terminada a preparação, uma criança deitá-la-á numa forma que o educador colocará no 

forno. Quando o bolo estiver pronto, será decorado com açúcar em pó e granulado de 

chocolate pelas crianças, ao seu gosto.  

No final do dia, os encarregados de educação comparecerão à festa de angariação de 

dinheiro, colaborando na compra de fatias de bolo. Para isso, será montada uma pequena 

banca, pelo educador, onde cada criança passará para vender as fatias de bolo aos pais. Cada 

fatia terá um valor inteiro para facilitar a venda. Caso seja feito o pagamento com um valor 

mais elevado, o educador ajudará a criança na venda. 

Com a realização da terceira tarefa, na área Conhecimento do Mundo, no domínio 

Conhecimento do Ambiente Natural e Social, a criança dever ser capaz de identificar a origem 

de um dado material (meta final 16). 

Na área Formação Pessoal e Social, no domínio Cooperação, a criança deve ser capaz 

de partilhar materiais com colegas (meta final 16); dar oportunidade aos outros de intervirem 

nas conversas (meta final 17); esperar a sua vez para intervir (meta final 17); e colaborar em 

atividades de pequeno e grande grupo (meta final 21). No domínio Convivência 
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Democrática/Cidadania, a criança deve ser capaz de cumprir regras de vida em grupo (meta 

final 23). 

Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio Compreensão de Discursos 

Orais e Interação Verbal, a criança deve ser capaz de descrever objetos (meta final 31).  

Na área da Matemática, no domínio Números e Operações, a criança deve ser capaz de 

reconhecer os números de 1 a 10 (meta final 9); resolver problemas simples do seu dia-a-dia 

recorrendo a contagem (meta final 13). No domínio Geometria e Medida, a criança deve ser 

capaz de compreender que os objetos têm atributos mensuráveis, como comprimento ou 

volume ou massa (meta final 24). 

 

Quarta tarefa: Planear a viagem  

 

 Com as crianças sentadas em roda no tapete da sala, o educador encetará um diálogo 

apresentando imagens de possíveis locais a visitar no Porto (Praia de Matosinhos, Museu do 

Carro Elétrico, Museu dos Transportes e Comunicações, Passeio pelo Rio Douro). A 

apresentação, elaborada num documento multimédia em PowerPoint, descreverá o que 

poderão encontrar em cada local, facilitando a escolha. Cada criança escolherá dois locais a 

visitar, sendo que entre eles, passarão pelo Parque da Cidade do Porto para o visitar e depois 

almoçar. A cada criança fornecer-se-ão quatro placas, cada uma com um local que poderão 

visitar e, posteriormente, escolherão um local, demonstrando o seu local de preferência. 

 À medida que cada criança escolhe o local, será construído um pictograma com as 

suas opções, como se pode observar na figura 20. No final, visitar-se-ão os locais com mais 

votos, introduzindo assim o conceito de moda. 

 

Figura 20: Pictograma com as possíveis escolhas das crianças 
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Após a construção do pictograma com as possíveis escolhas das crianças, decidir-se-á 

visitar o Museu do Carro Elétrico e a Praia de Matosinhos, caso as votações ocorram como 

mostra a figura 20, passando pelo Parque da Cidade. A deslocação efetuar-se-á em camioneta, 

e os seus custos estarão a cargo dos encarregados de educação, do Agrupamento da Escola e, 

ainda, do dinheiro angariado com a venda do bolo. 

 Com a realização da quarta tarefa, na área de Formação Pessoal e Social, no domínio 

Cooperação, a criança deve ser capaz de dar oportunidade aos outros de intervirem nas 

conversas (meta final 17); esperar a sua vez para intervir (meta final 17); e colaborar em 

atividades de pequeno e grande grupo (meta final 21). No domínio Convivência 

Democrática/Cidadania, a criança deve ser capaz de cumprir regras de vida em grupo (meta 

final 23).  

Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio Compreensão de Discursos 

Orais e Interação Verbal, a criança deve ser capaz de descrever objetos (meta final 31).  

Na área da Matemática, no domínio Números e Operações, a criança deve ser capaz de 

reconhecer os números de 1 a 10 (meta final 9); e resolver problemas simples do seu dia-a-dia 

recorrendo a contagem (meta final 13). No domínio Organização e Tratamento de Dados, a 

criança deve ser capaz de participar na recolha dados (meta final 28); colocar questões sobre a 

recolha dados (meta final 28); organizar dados em pictogramas simples (meta final 28); e 

interpretar dados apresentados em pictogramas simples (meta final 29). 

Na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, no domínio Segurança, a 

criança deve ser capaz de participar na definição de regras, comportamentos e atitudes a 

adotar relativamente ao uso dos equipamentos e ferramentas digitais, incluindo regras de 

respeito pelo trabalho dos outros (meta final 8). 

 

Quinta tarefa: Viagem ao Porto 

 

Esta iniciar-se-á de manhã, bem cedo, começando pela deslocação de Vila Real ao 

Porto. Chegando ao Porto, a visita decorrerá da seguinte forma: na parte da manhã, os alunos 

visitarão o Museu do Carro Elétrico, no qual as crianças terão a oportunidade de visitar meios 

de transporte coletivos, que um grupo de entusiastas criou com o propósito de preservar e 

dinamizar uma coleção de carros elétricos de grande valor histórico e patrimonial. Terão a 

oportunidade de entrar dentro dos transportes para os observarem e os experimentarem, dando 
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largas à sua curiosidade e imaginação. No Parque da Cidade almoçar-se-á e, de seguida, 

visitar-se-á o Parque da Cidade, parando para realizar alguns jogos tradicionais. 

 A meio da tarde, as crianças deslocar-se-ão de camioneta à Praia de Matosinhos, onde 

se sentarão para lanchar e brincar com a areia, desde que as condições atmosféricas o 

permitam.  

 Com a realização da quinta tarefa, na área do Conhecimento do Mundo, Localização 

no Espaço e no Tempo, a criança deve ser capaz de utilizar noções espaciais relativas a partir 

da sua perspetiva como observador (exemplos: perto/ longe) (meta final 1); e descrever 

itinerários não diários (exemplos: passeios, visitas de estudo) (meta final 5). No domínio 

Conhecimento do Ambiente Natural e Social, a criança deve ser capaz de formular questões 

sobre lugares, contextos e acontecimentos que observa (meta final 12). 

Na área de Formação Pessoal e Social, domínio Independência/Autonomia, a criança 

deve ser capaz de manifestar curiosidade pelo mundo que a rodeia (meta final 10); formular 

questões sobre o que observa (meta final 10); e revelar interesse e gosto por aprender (meta 

final 11). No domínio Cooperação, a criança deve ser capaz de dar oportunidade aos outros de 

intervirem nas conversas (meta final 17); esperar a sua vez para intervir (meta final 17); e 

colaborar em atividades de pequeno e grande grupo (meta final 21). No domínio Convivência 

Democrática/Cidadania, a criança deve ser capaz de cumprir regras de vida em grupo (meta 

final 23).  

Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio Compreensão de Discursos 

Orais e Interação Verbal, a criança deve ser capaz de descrever objetos (meta final 31).  

 

Sexta tarefa: Registo da viagem  

 

 O registo da viagem far-se-á no dia seguinte à viagem, pois as crianças ainda se 

lembrarão do que visitaram e aprenderam. O educador dialogará com as crianças, sentadas em 

grande grupo, solicitando-lhes que preencham a última coluna da cartolina, respondendo à 

questão O que aprendemos?. Posteriormente, as crianças terão a oportunidade de se 

expressarem, relativamente à viagem, através de desenhos e pinturas. 

Com a realização da sexta tarefa, na área das Expressões, no domínio da Expressão 

Plástica - Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Competências, subdomínio 

Produção e Criação, a criança deve ser capaz de representar vivências através de vários meios 

de expressão (meta final 1). No domínio Expressão Plástica - Desenvolvimento da 
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Criatividade, subdomínio Reflexão e Interpretação, a criança deve ser capaz de utilizar, de 

forma autónoma, diferentes materiais e meios de expressão (meta final 9).   

Na área de Formação Pessoal e Social, domínio Independência/Autonomia, a criança 

deve ser capaz de revelar interesse e gosto por aprender (meta final 11). No domínio 

Cooperação, a criança deve ser capaz de dar oportunidade aos outros de intervirem nas 

conversas (meta final 17); esperar a sua vez para intervir (meta final 17); e colaborar em 

atividades de pequeno e grande grupo (meta final 21). No domínio Convivência 

Democrática/Cidadania, a criança deve ser capaz de cumprir regras de vida em grupo (meta 

final 23). 

Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio Compreensão de Discursos 

Orais e Interação Verbal, a criança deve ser capaz de descrever objetos (meta final 31).  

 

Sétima tarefa: Construção do itinerário da visita com colagem de imagens  

 

Com as crianças sentadas em roda no tapete da sala, o educador apresentará diferentes 

imagens impressas dos locais visitados. Levar-se-á um cartaz já com as setas desenhadas, 

deixando espaço para colar as imagens, tarefa destinada às crianças. Elas identificarão os 

locais ilustrados por cada imagem e mencionarão se foi o primeiro, segundo ou terceiro local 

a ser visitado. Também existirão duas imagens da escola que é o ponto de partida e o de 

chegada da visita.  

Com a realização da sétima tarefa, na área das Expressões, no domínio da Expressão 

Plástica - Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Competências, subdomínio 

Produção e Criação, a criança deve ser capaz de representar vivências através de vários meios 

de expressão (meta final 1). No domínio Expressão Plástica - Desenvolvimento da 

Criatividade, subdomínio Reflexão e Interpretação, a criança deve ser capaz de utilizar, de 

forma autónoma, diferentes materiais e meios de expressão (meta final 9).   

Na área de Formação Pessoal e Social, domínio Independência/Autonomia, a criança 

deve ser capaz de revelar interesse e gosto por aprender (meta final 11). No domínio 

Cooperação, a criança deve ser capaz de dar oportunidade aos outros de intervirem nas 

conversas (meta final 17); esperar a sua vez para intervir (meta final 17); e colaborar em 

atividades de pequeno e grande grupo (meta final 21). No domínio Convivência 

Democrática/Cidadania, a criança deve ser capaz de cumprir regras de vida em grupo (meta 

final 23). 
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Na área Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, domínio Compreensão de Discursos 

Orais e Interação Verbal, a criança deve ser capaz de descrever objetos (meta final 31).  

 Na área da Matemática, no domínio Números e Operações, a criança deve ser capaz de 

utilizar os números ordinais em diferentes contextos até 5 (meta final 8). 

 

4.ª Fase 

 

A quarta e última fase do projeto corresponde à divulgação dos resultados e à 

avaliação. Relativamente à divulgação dos resultados, far-se-á uma exposição com as 

camionetas construídas, os desenhos elaborados, as pinturas criadas, o registo da viagem e o 

cartaz do itinerário da viagem. Esta exposição far-se-á para os encarregados de educação e 

para a comunidade escolar. 

  A avaliação feita pelas crianças realizar-se-á na sexta tarefa, na qual as crianças têm 

liberdade para desenhar ou pintar o que mais gostaram da viagem. 

 A avaliação feita pelo educador corresponde à avaliação diagnóstica, feita com a 

questão inicial do projeto O que sei?, à avaliação formativa em que o professor terá em 

atenção a motivação e a implicação das crianças nas tarefas envolvidas. Avaliará também os 

trabalhos construídos, verificando a evolução das crianças. Finalmente, o educador avaliará o 

projeto, tendo em atenção a forma como decorreu, outras possíveis explorações do tema, 

outras tarefas que se poderiam realizar e outros projetos que poderiam surgir no seguimento 

deste. 

 

2. 1.º Ciclo do Ensino Básico (3.º ano): Projeto Aprender com as viagens 

 

O Projeto Aprender com as viagens surgirá de uma proposta da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro (UTAD) para visitar uma exposição de Matemática e participar nas 

atividades organizadas. Para tal, as tarefas propostas baseiam-se no Programa e Metas 

Curriculares de Matemática: Ensino Básico (Bivar et al., 2013a) e tem sempre como tema as 

viagens, em função do que se realizará desde a escola até à UTAD e vice-versa. Esta proposta 

está organizada em quatro fases, sendo a terceira fase a proposta de tarefas para futura 

aplicação em contexto de sala de aula. 
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1.ª Fase 

 

A tarefa iniciar-se-á com um diálogo sobre as férias de verão dos alunos, onde 

mencionarão se viajaram e para onde, qual o transporte utilizado e o destino. A partir desta 

conversa inicial, o professor questionará o que sabem sobre viagens e o que gostariam de 

saber, supondo que as respostas serão variadas. Como as viagens constituem um tema que 

motiva e desperta a curiosidade dos alunos, planear-se-á uma viagem à UTAD para a visitar e 

participar na exposição de Matemática. Na figura 21, observam-se algumas possíveis 

respostas dos alunos sobre o tema em questão, com as quais se construirá um cartaz que será 

terminado no final do projeto com a sua avaliação. 

 

 

 

Figura 21: Possíveis respostas à questão O que sei? 

 

Nesta primeira fase, questionam-se as crianças sobre O que gostariam de saber e 

aprender sobre as viagens, parte fundamental para o início do projeto. Com isto, surgirão 

cinco questões essenciais que darão desenvolvimento ao projeto. 

 Quanto custa uma viagem da nossa escola até à UTAD? 

 Como nos podemos deslocar até à Universidade? 

 Quantos carros são precisos para irmos à Universidade?  

 Quais os distritos de Portugal? 

 Quantos quilómetros são da escola até à Universidade? 

  

O que sei?

Podemos andar 
de camioneta, 

comboio, avião e 
carro.

O Algarve é um 
distrito de 
Portugal.

É caro andar de 
avião.

Numa camioneta 
cabe a nossa 
turma toda.

Uma camioneta é 
maior que um 

carro.

Os comboios de 
antigamente 
eram muito 
diferentes.

O Porto é muito 
longe.
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2.ª Fase 

 

 Para responder às questões levantadas na 1.ª fase, o professor mencionará que as 

respostas surgirão ao longo do ano, à medida que se trabalharão os conteúdos e que terão de 

planear a viagem à UTAD. Desta forma, surgirá a questão O que queremos fazer?, onde as 

crianças terão a possibilidade de expor as suas ideias e vontades, demonstradas na figura 22. 

 

 

Figura 22: Possíveis respostas à questão O que queremos fazer? 

 

Após terem respondido às três questões iniciais do projeto O que sei?, O que 

gostaríamos de saber? e O que queremos fazer?, o professor levará uma cartolina com o 

registo que fez com as respostas dos alunos. Nessa cartolina estará uma coluna por preencher 

que será preenchida, ao longo do ano, com as respostas à última questão do projeto O que 

aprendemos?. 

 

3.ª Fase 

 

 A terceira fase de um projeto corresponde à realização de tarefas, planificadas pelo 

professor de acordo com as respostas dos alunos à questão O que queremos fazer?. Desta 

forma, apresentar-se-ão tarefas. Descrever-se-á o decorrer das tarefas, domínios e 

subdomínios de acordo com o documento Programa e Metas Curriculares de Matemática: 

Ensino Básico (Bivar et al., 2013a), bem como os descritores de desempenho e os objetivos 

gerais. Para além destes objetivos, poder-se-á, ainda, trabalhar determinados objetivos do 

domínio afetivo, como: respeitar as regras do grupo e as regras da sala, ouvir as diferentes 

O que 
queremos 

fazer?

Ir de carro à 
Universidade.

Ir de 
camioneta à 

Universidade.

Fazer grupos 
para as 

Jornadas.

Conhecer os 
meios de 

transporte.

Construir um 
mapa com os 
distritos de 
Portugal.

Descobrir a 
distância da escola 

à Universidade.

Juntar dinheiro para 
ir à Universidade.
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opiniões dos colegas, cooperar com os colegas e professor no trabalho (grupo ou não), 

resolver conflitos com o colega, respeitar a vez de o colega falar, esperar pela sua vez para 

intervir e manusear corretamente o material utilizado. 

 

Primeira tarefa: Diálogo sobre as férias de Verão    

 

 A tarefa iniciar-se-á com os alunos sentados nos seus lugares, no início da aula. Será 

feito o “conto das novidades” das férias de verão, onde se espera que os alunos relatem as 

viagens que fizeram e, a partir daí, surgirá o projeto Aprender com as viagens. Com este 

diálogo, o professor diagnosticará os conhecimentos dos alunos sobre diversos tópicos 

relacionados com as viagens, como distâncias, transportes, dinheiro, distritos, entre outros.  

 

Segunda tarefa: Construção de um mapa com os distritos de Portugal 

 

 A segunda tarefa iniciar-se-á com um diálogo com os alunos para diagnosticar 

conhecimentos prévios sobre os conceitos de distrito, país e regiões autónomas e, a partir 

desses conhecimentos, e, ainda, com recurso a um vídeo da Escola Virtual1 (Porto Editora, 

n.d.), consolidar-se-ão esses conceitos.  

De seguida, visualizar-se-á um mapa, figura 23, para exploração dos distritos de 

Portugal.  

 

 

Figura 23: Mapa de Portugal para registo 

 

Cada aluno irá ao quadro interativo, onde estará projetado o mapa de Portugal com as 

divisões dos distritos, não identificados, bem com as regiões autónomas, escrever o nome de 

1.Um projeto de educação online, cujo objetivo é disponibilizar métodos de estudo e acompanhamento mais atrativos e eficazes. 
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um distrito ou de uma região autónoma. Os alunos realizarão o registo dos distritos e das 

regiões autónomas numa folha individual com o mapa de Portugal, fornecida pelo professor. 

Para consolidação dos conteúdos abordados, será visualizado novamente o vídeo da 

Escola Virtual (Porto Editora, n.d.), executando-se a construção de um puzzle com os distritos 

de Portugal. Quando todos os alunos tiverem o puzzle construído, elaborar-se-á um em 

grandes dimensões, em grande grupo, para futura exposição na escola. 

Para a realização desta tarefa, de acordo com a Organização Curricular e Programas 

(Departamento da Educação Básica, 2004) de Estudo do Meio, no Bloco 1 – À descoberta de 

si mesmo, no ponto 1 – A sua naturalidade e nacionalidade, o aluno deve ser capaz de 

distinguir distrito de país, explicar aquilo que sabe sobre o tema distrito, país e regiões 

autónomas, nomear os distritos, identificar as regiões autónomas e localizar os distritos no 

mapa de Portugal. 

 A avaliação desta tarefa será diagnóstica (diálogo com os alunos a fim de auscultar 

ideias acerca do tema a tratar), formativa do processo (observação não instrumentada -

motivação, participação e empenho dos alunos na sala de aula) e formativa dos resultados 

(folha com o mapa de Portugal com os distritos identificados). 

 

Terceira tarefa: Evolução dos meios de transporte 

 

 A terceira tarefa iniciar-se-á a partir de uma pesquisa sobre a evolução dos meios de 

transporte, realizada em casa com o apoio dos encarregados de educação. Esta recolha de 

informações servirá para introduzir o tema, através de um diálogo com os alunos, para 

diagnosticar conhecimentos prévios sobre a evolução dos transportes e discussão sobre o 

material recolhido. Para auxiliar essa introdução visualizar-se-á um outro vídeo da Escola 

Virtual (Porto Editora, n.d.). Explorar-se-á oralmente, em grande grupo, o vídeo recorrendo à 

exploração de um documento multimédia em PowerPoint, elaborado pelo professor, sobre a 

evolução dos transportes. Ao longo da apresentação, os alunos realizarão uma ficha de 

trabalho com questões sobre o tema. Evidentemente, que existirão pausas na apresentação 

para os alunos responderem às questões. 

 No final da ficha, construir-se-á um cartaz, para a exposição, com transportes, 

incluindo imagens e com setas a representar a evolução, que retrate a transformação 

progressiva dos transportes, ordenando-os cronologicamente.  
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Para a realização desta tarefa, de acordo com a Organização Curricular e Programas 

(Departamento da Educação Básica, 2004) de Estudo do Meio, no Bloco 4 – À descoberta das 

inter-relações entre espaços, no ponto 6 – Meios de comunicação, o aluno deve ser capaz de 

investigar sobre a evolução dos transportes; mobilizar conhecimentos prévios sobre a 

evolução dos transportes; identificar a evolução dos transportes, a invenção da roda como um 

marco significativo na evolução dos transportes e outras invenções que marcaram a evolução 

dos transportes. Além disso, explicar o que são transportes terrestres; identificar pelo menos 

quatro transportes terrestres, quatro transportes aquáticos e quatro transportes aéreos; explicar 

o que são transportes aquáticos e o que são transportes aéreos; aplicar os conhecimentos 

adquiridos sobre a evolução dos transportes; e construir um cartaz com os dados organizados 

cronologicamente. 

 A avaliação desta tarefa será diagnóstica (diálogo com os alunos a fim de auscultar 

ideias acerca do tema a tratar), formativa do processo (observação não instrumentada -

motivação, participação e empenho dos alunos na sala de aula) e formativa dos resultados 

(informações recolhidas, ficha de trabalho e cartaz construído). 

 

Quarta tarefa: Divisão da turma em grupos para futura viagem 

 

Para a realização desta tarefa, de acordo com o documento Programa e Metas 

Curriculares de Matemática: Ensino Básico (Bivar et al., 2013a), no domínio Números e 

Operações 3 e subdomínio Divisão inteira, o aluno deve ser capaz de efetuar divisões inteiras; 

formar grupos de quatro elementos; resolver problemas envolvendo situações de 

agrupamento; concluir quantos grupos se formaram; e resolver problemas envolvendo 

situações de partilha equitativa, trabalhando para atingir os objetivos gerais “efetuar divisões 

inteiras” e “resolver problemas”. 

A divisão da turma em grupos, para a futura viagem, iniciar-se-á com a introdução à 

divisão por agrupamento com recurso a um problema que consistirá em fazer grupos de 

quatro alunos, sabendo que no total são hipoteticamente 25. Assim, afixar-se-ão 25 imagens 

de alunos no quadro cerâmico e pedir-se-á, aos alunos, que tentem resolver o problema, dando 

as suas sugestões. Os alunos terão, no lugar, uma ficha de trabalho (Apêndice E, em CD) com 

o mesmo problema e com as 25 imagens para registarem a resolução. 

Seguidamente, introduzir-se-á a divisão em situações de partilha equitativa com 

recurso ao mesmo problema. Será dada novamente a oportunidade aos alunos de sugerirem 
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estratégias para a resolução do problema. Levar-se-ão cartões de grandes dimensões que 

representarão os carros, pedindo, aos alunos, para preencherem os cinco lugares dos carros até 

estarem todos distribuídos, descobrindo, assim, o número de carros necessários. 

Posteriormente, colocar-se-á a questão: quem conduz?, concluindo-se que é necessário um 

adulto por carro. Desta forma, far-se-á, novamente, a divisão. Os alunos terão novamente, no 

lugar, a ficha de trabalho (Apêndice E, em CD) com o problema para registarem a resolução. 

Desta forma, a turma ficará dividida em grupos de quatro para a futura viagem à UTAD, em 

que cada grupo de quatro crianças terá um adulto a acompanhá-lo.  

No final da tarefa, construir-se-á um cartaz com a divisão em grupos que resultou do 

problema inicial, para futura exposição na escola, demonstrando que a divisão fez parte deste 

projeto. 

A avaliação desta tarefa será formativa do processo (observação não instrumentada -

motivação, participação e empenho dos alunos na sala de aula) e formativa dos resultados 

(ficha de trabalho e cartaz construído). 

 

 

Quinta tarefa: Planeamento da viagem à UTAD 

 

 Iniciar-se-á o diálogo com os alunos para planear a viagem com destino à UTAD, 

mencionando o meio de transporte que se utilizará na viagem, relembrando os transportes 

referidos na evolução dos meios de transporte. A divisão de grupos será o ponto seguinte, já 

efetuado através da divisão por agrupamento. O professor incutirá a um elemento da turma a 

tarefa de, no início da viagem, pedir ao motorista da camioneta para registar o número de 

quilómetros percorridos na viagem. 

 

Sexta tarefa: Distâncias 

 

Para a realização desta tarefa, de acordo com o documento Programa e Metas 

Curriculares do Ensino Básico (Bivar et al., 2013a), no domínio Geometria e Medida 3 e 

subdomínio Medida – Comprimento, o aluno deverá ser capaz de converter unidades de 

medida de comprimento do sistema métrico, trabalhando para tingir o objetivo geral medir 

comprimentos e áreas, e resolver problemas com a conversão de unidades de medida de 

comprimento do sistema métrico, resolver problemas. 
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 A tarefa iniciar-se-á através do registo do número de quilómetros percorridos durante a 

viagem à UTAD. Com esses dados, fornecidos pelo motorista que transportou as crianças, 

realizar-se-ão exercícios de conversão de quilómetros para as outras unidades de medida de 

comprimento. Para tal, levar-se-á um cartão de dimensões consideráveis que se colocará no 

quadro de cerâmica. Chamar-se-ão os alunos ao quadro, para realizarem as diferentes 

conversões, como se verifica na figura 24.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Quadro de cerâmica com medidas para conversão 

 

Desta forma, introduzir-se-á o conceito de quilómetro, recordando-se as outras 

unidades de medida (metro, decímetro, centímetro e milímetro). Após esta conversão das 

unidades de distâncias, os alunos realizarão uma ficha de trabalho (Apêndice F, em CD) sobre 

unidades de medida, como se pode observar no extrato apresentado na figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Problema de conversão de medidas 

    Ida 

    _______ m    

    _______ mm 

    _______ dm 

    _______ cm 

5km= 

5km=

m 5km=

m 5km=

m 

    Regresso 

   _______ dm 

    _______ m 

    _______ mm 

    _______ cm 

 

7km= 

7km= 

7km= 

7km= 

2. Resolve os seguintes problemas. 

2.1. O João fez 10 km de carro ao ir de sua casa para o centro comercial 

e do centro comercial à casa da avó fez 5000 dm de carro. Quantos metros 

percorreu o João na sua viagem? 

 

 

 

Resposta: ________________________________________________ 

2.2. No regresso a casa, o João fez da casa da sua avó à feira 4000 m e 

da feira a sua casa 70 000 dm. Quantos quilómetros fez o João no regresso a 

casa? 

 

 

Resposta:________________________________________________ 
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 A ficha realizar-se-á individualmente e será corrigida em grande grupo, através da 

projeção no quadro interativo. Os alunos serão chamados, aleatoriamente, ao quadro para a 

sua correção. 

Como parte final desta tarefa, construir-se-á o último cartaz do projeto com a 

conversão de medidas de comprimento. 

 A avaliação desta tarefa será formativa do processo (observação não instrumentada -

motivação, participação e empenho dos alunos na sala de aula) e formativa dos resultados 

(conversão das medidas no quadro de cerâmica, ficha de trabalho e cartaz construído). 

 

4.ª Fase 

 

A quarta e última fase do projeto corresponde à divulgação dos resultados e à 

avaliação. Relativamente à divulgação dos resultados, construir-se-á um cartaz com as 

fotografias da participação na exposição de Matemática, que será exposto num dos quadros de 

cortiça da escola. Os restantes cartazes, puzzle dos distritos, meios de transporte, divisão em 

grupos e distâncias, serão disponibilizados, também, nos quadros da escola. 

  A avaliação feita pelos alunos realizar-se-á através do preenchimento da última coluna 

da tabela da cartolina inicial, com a questão O que aprendemos?. Para além disso, pedir-se-á a 

elaboração de uma composição sobre o que mais gostaram de fazer ao longo do projeto. 

 A avaliação efetuada pelo professor corresponde à avaliação diagnóstica, de acordo 

com a questão inicial do projeto O que sei?, à avaliação formativa do processo, na qual o 

professor terá em atenção a motivação, a participação e o empenho dos alunos nas tarefas, 

ocorrendo, assim, uma observação não instrumentada, à avaliação formativa dos resultados 

que se refere às fichas de trabalho realizadas. O professor avaliará o projeto tendo em atenção 

a forma como decorreu, outras possíveis explorações do tema, outras tarefas que se poderiam 

implementar e outros projetos que poderiam surgir no seguimento deste. 
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Considerações Finais 

 

Este Relatório Final de Estágio centrou-se na utilização das tarefas de projeto no 

Ensino e na Aprendizagem da Matemática. Vários autores (Bispo, Ramalho & Henriques, 

2008; Christiansen & Walther, 1986; Ponte, 2014; Ponte & Serrazina, 2004; Stein & Smith, 

2009) consideram as tarefas muito importantes pois constituem um elemento decisivo na sala 

de aula, em função da dinâmica que proporcionam. A pesquisa elaborada, sobre o tema em 

questão, conduziu a uma melhor fundamentação e preparação para futura aplicação em 

contexto profissional e facilitou a elaboração das propostas de projetos presentes neste 

relatório. A metodologia de trabalho de projeto, em contexto de estágio, despertou o interesse 

e o entusiasmo dos alunos, o que motiva mais para, no futuro, a aplicar em contexto de sala de 

aula.  

Embora em contexto de estágio o conceito de tarefa não tenha sido pensado, 

inicialmente, como tema a desenvolver, a metodologia de trabalho de projeto esteve sempre 

presente. No Estágio I, em Educação Pré-Escolar, apenas estava decidido que o tema do 

Relatório Final de Estágio incidiria sobre a educação matemática. No entanto, em contexto de 

Estágio II, no 1.º Ciclo do Ensino Básico, a turma já estava envolvida num projeto, decidiu-se 

optar por relacionar alguns conceitos matemáticos com o de metodologia de trabalho de 

projeto, originando o tema deste trabalho.  

Após a realização de ambos os estágios, concluiu-se que nem sempre é fácil 

desenvolver um projeto, principalmente no 1.º Ciclo do Ensino Básico, devido à extensão do 

Programa Oficial. Como em contexto profissional o tempo não será tão curto como em 

estágio, talvez seja mais fácil planificar as tarefas e relacioná-las com conteúdos matemáticos 

inseridos em projetos ao longo do ano letivo. 

 O facto de o Estágio II, no 1.º Ciclo do Ensino Básico, ter sido realizado em grupo que 

funcionou de forma colaborativa, ajudou, também, a adquirir outros conhecimentos e alargar a 

imaginação na elaboração de tarefas para a exposição dos conteúdos programáticos.  

  A elaboração das propostas de tarefas de projeto baseou-se num tema que se julga 

aliciante e exequível em contexto de sala de aula, incluindo conceitos de matemática. No caso 

da Educação Pré-Escolar, estes projetos também se referiam a conteúdos das áreas de 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e de Expressões, e, no caso do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, de Estudo do Meio.  
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Para além das tarefas propostas apresentadas, outras poderão ser realizadas 

desenvolvendo conteúdos programáticos interdisciplinares, alargando, desta forma, o projeto. 

A curiosidade e a motivação dos alunos, patenteada nos projetos implementados durante os 

estágios, potenciou a vontade de aplicar os projetos propostos, alargando o número de tarefas, 

de acordo com o entusiasmo crescente dos alunos, ao explorar cada tema em questão. 

 Ao longo da realização deste Relatório Final de Estágio, surgiram algumas 

dificuldades, quer na sua organização, quer na sua construção e, por vezes, a motivação para 

desenvolver um trabalho individual fraquejava, no entanto, o apoio da orientadora, da família 

e dos amigos foi imprescindível para a sua conclusão.  

Em toda e qualquer batalha, o primeiro passo para a vitória é o desejo de a alcançar, 

assim, este documento é o resultado de uma vitória pessoal que se pautou pela conclusão do 

2.º Ciclo em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
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 B: Documento multimédia em PowerPoint 
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 D: Ficha de trabalho – Evolução dos transportes 

 E: Ficha de trabalho – Divisão 

 F: Ficha de trabalho – Unidades de medida 

 


