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Resumo  

 

O presente documento representa o relatório final de estágio no 2.º Ciclo em Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, baseado no trabalho realizado durante a 

Prática Pedagógica Supervisionada (Estágio I e Estágio II). 

O Estágio I foi efetivado no ano letivo de 2013/2014, mais precisamente, de 10 de 

março de 2014 a meados de maio do mesmo ano. Já o Estágio II decorreu no ano letivo de 

2014/2015, mais concretamente, de meados de outubro de 2014 a meados de janeiro de 2015. 

O Estágio I foi efetuado em contexto da Educação Pré-Escolar na Associação 31 – Infantário 

e Lar de Vila Real. O Estágio II foi efetuado em contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico, na 

Escola Básica n.º 2 de Vila Real (Bairro S. Vicente de Paula), em Vila Real. 

Este relatório de estágio realça a importância da matemática no contexto escolar, mais 

especificamente, inserido na área da Expressão e Comunicação no que toca à Educação Pré-

Escolar e no domínio de conteúdo dos NO, relativamente ao 1.º CEB. 

De notar que, no Estágio I foram utilizadas as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar de 1997 e no Estágio II foi utilizado o Programa de Matemática do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico de 2007, embora já estivesse em vigor um novo programa, datado de 2013. 

Para além da abordagem matemática, ambicionamos realçar, ainda a importância da 

Interdisciplinaridade, nomeadamente, nos processos de ensino e de aprendizagem de números 

racionais não negativos no 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

De frisar que ao longo deste relatório iremos também apresentar propostas para o ensino 

destes conteúdos matemáticos nos primeiros anos de escolaridade do Ensino Básico, 

esperando que possam vir a contribuir para melhorar o ensino e a aprendizagem da 

matemática nesta faixa etária. 
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Abstract  

 

 This document represents the final stage report on the 2
nd

 cycle in pre-school 

education and training of the 1
st
 cycle of basic education. This report is based on work done 

throughout the Supervised Teaching Practice, performed in the contexts of pre-school 

education, with regard to Stage I, held at the Association 31 - Kindergarten in Vila Real 

Home and in the 1
st
 cycle of basic education, corresponding to Stage II, which was held at the 

Primary School no. 2 in Vila Real (district of St. Vincent de Paul), in Vila Real. 

 This internship report highlights the importance of mathematics in schools, more 

specifically in the area of Expression and Communication regarding the pre-school education 

and in the area of Numbers and Operations, relative to the 1
st
 cycle of basic education. 

 Note that in Stage I, we have used the curriculum guidelines of 1997 for pre-school 

education and in Stage II was used the mathematics program of 2007 of the 1
st
 cycle of basic 

education, although already in place a new program of 2013. 

 In addition to the mathematical approach, we aim to highlight also the importance of 

interdisciplinarity, particularly in the teaching and learning Rational Numbers not negative in 

the 1
st
 cycle of basic education. To note that in this report we will also submit proposals for 

the teaching of these contents in the early years of schooling. 
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Introdução 

 

 Este documento tem como foco principal a abordagem do tema: “Números racionais 

não negativos: uma proposta de interdisciplinaridade na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico”. O tema escolhido é um assunto pouco discutido e pouco abordado, mas de 

muito interesse a nível escolar e pessoal, pois existem bastantes dúvidas nos alunos sobre este 

tópico. 

Neste caso, não foi possível aplicar este tema na Prática de Ensino Supervisionada em 

contexto da Educação Pré-Escolar (EPE), que diz respeito ao Estágio I. Contudo, cientes da 

sua importância do mesmo, apresentamos neste trabalho uma proposta de intervenção 

constituída por duas tarefas, nas quais os números racionais não negativos são usados nesse 

contexto, de modo a introduzir o tema para o ensino no 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB). 

Esperamos, deste modo, que este trabalho possa ser útil aos professores que, como nós, 

acreditam nas potencialidades desta metodologia de trabalho.  

Este trabalho encontra-se organizado em quatro capítulos, para além do capítulo da 

introdução. Assim, no Capítulo I, apresentamos o enquadramento teórico do tema, refletindo, 

ainda, sobre a pertinência do tema números racionais não negativos no 1.º CEB. Por fim, 

realçamos as vantagens e as desvantagens dessa integração e, ainda, algumas formas de a 

fazer em contexto escolar. 

O Capítulo II é dedicado à Prática de Ensino Supervisionada onde se caraterizam, de 

forma breve, os contextos escolares dos Estágios I e II, relativamente às instituições e às 

turmas que estiveram envolvidas.  

No Capítulo III, apresentamos o desenvolvimento da Prática de Ensino Supervisionada 

tanto no Estágio I como no Estágio II, ou seja, revelamos o trabalho realizado na EPE e no 1.º 

CEB com as crianças e com os alunos, respetivamente. 

Por fim, o Capítulo IV refere-se às propostas de tarefas aplicando os números 

racionais não negativos e a interdisciplinaridade. Apresentamos propostas a usar futuramente, 

de modo a aplicar este tema na EPE e também no Ensino do 1.º CEB. 

Ainda, incluímos uma lista de símbolos para que seja mais fácil a leitura deste texto, 

sendo apresentados os símbolos de acordo com o momento em que aparecem no texto. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I - Enquadramento Teórico
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No presente capítulo, abordaremos a importância da matemática no contexto escolar, 

incluindo os contextos da EPE e do 1.º CEB. Realçaremos, ainda, o conceito de número 

racional não negativo e o de interdisciplinaridade, mostrando a sua importância nos processos 

de ensino e de aprendizagem dos alunos nestas faixas etárias. 

1.1. A matemática na Educação Pré-Escolar  

 No que toca à EPE, a matemática desempenha um papel importante, pois é a partir 

daqui que as crianças começam a ter um primeiro contacto com a matemática e a conhecer 

todos os conteúdos matemáticos que vão sendo aprofundados ao longo de todo o seu percurso 

académico. 

As Orientações Curriculares para a EPE (I. L. Silva, Marques, Mata, & Rosa 2016), 

destacam que no Jardim de Infância, as aprendizagens das crianças ao nível da matemática 

deverão ser ligadas aos seus interesses da vida quotidiana, incluindo brincar e explorar o seu 

dia-a-dia. 

Na EPE, a matemática assume um domínio de conteúdo próprio que se insere na área 

de “Expressão e Comunicação” e que consta das Orientações Curriculares para a EPE do 

Ministério da Educação (ME), (M. Silva, & Núcleo de Educação Pré-Escolar, 1997). As mais 

variadas oportunidades de classificação e seriação do que nos rodeia, são também 

fundamentais para que a criança vá construindo a noção de número, como correspondendo a 

uma sucessão (número ordinal) ou a uma hierarquia (número cardinal).  

Nesta faixa etária não se exige a definição de número, mas sim a sua construção e 

compreensão, bem como a distinção entre algarismo e número. 

Outro ponto de vista acerca deste tópico é o de Clements (2001) que defende que é no 

Jardim de Infância que a educação matemática deve privilegiar atividades decorrentes do meio 

envolvente e propiciar experiências de aprendizagem que conduzam à contagem, à seriação, à 

medição, à exploração de formas, à descoberta de padrões, à estimativa, etc. 

Para Tavares (2012), hoje em dia é reconhecido que os alunos podem aprender 

matemática com compreensão, sendo essa compreensão construída pelo envolvimento ativo 

do aluno em tarefas adequadas que permitam construir os novos conhecimentos a partir 

daqueles que possuem e num contexto de aula em que as interações professor/aluno e 
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aluno/aluno sejam valorizadas. Esta valorização deve reservar aos alunos um papel central na 

construção do seu conhecimento.  

Todas as decisões que o professor tem de tomar para gerir o discurso da sala de aula 

dependem muito, não só do conhecimento que têm de cada um dos seus alunos e dos seus 

conhecimentos relativos às ideias matemáticas que estão a ser exploradas, bem como das suas 

conceções acerca dos processos de aprendizagem do conhecimento matemático por parte dos 

alunos. 

Assim, devemos ter em conta todas as atitudes tomadas pelas crianças nestes primeiros 

anos da vida escolar, pois estas vão condicionar os seus conhecimentos futuros. É nesta faixa 

que o Educador tem a função de orientar as atitudes e as atividades, para que facilite as 

aprendizagens das crianças.  

1.2. A matemática no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

No 1.º CEB, a matemática assume um papel fundamental de esclarecimento daquilo 

que ficou menos consolidado na EPE, de modo a que as crianças criem as suas próprias 

definições sobre os conhecimentos matemáticos que vão aprofundando ao longo da sua vida e 

aplicando no seu dia-a-dia. 

Segundo Biaggi (2000), não é possível preparar alunos capazes de solucionar 

problemas ensinando conceitos matemáticos desvinculados da realidade, ou que se mostrem 

sem significado para eles, esperando que saibam como utilizá-los no futuro. Ou seja, a 

formação terá que ser sempre acompanhada de exemplos reais e, preferencialmente, usando 

objetos do dia-a-dia dos alunos. 

Relativamente a este tema, o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais (DEB – ME, 2001) referia que a educação matemática tinha o objetivo de ajudar a 

decifrar a matemática presente nas mais variadas situações, promovendo a formação de 

cidadãos participativos, críticos e confiantes nos modos como lidam com a matemática. No 

entanto, este Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (DEB – ME, 

2001) foi revogado em 2011 através do Despacho n.º 17169/2011, devido a uma série de 

insuficiências que na altura foram debatidas para melhorar o ensino. 

De acordo com o Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB) (Ponte, 

Serrazina, Guimarães, Breda, Guimarães, Sousa et al., 2007), a matemática sempre valorizou 
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a atividade humana e contribuiu para o seu desenvolvimento e são hoje múltiplos e variados 

os domínios em que é aplicada.  

Hoje, mais do que nunca, a matemática está presente em todos os ramos da ciência e 

tecnologia, em diversos campos da arte, em muitas profissões e setores da atividade de todos 

os dias. Assim, é fundamental que o ensino da matemática seja sólido e permita a todos os 

alunos conhecer e compreender o uso desta ciência ao longo de toda a vida, iniciando-se na 

escola, tendo muitas aplicações nas várias disciplinas, como no futuro, após a escolaridade, na 

sua profissão e nas múltiplas aplicações na sociedade (Ponte et al., 2007). 

Já o novo PMEB (Bivar, Grosso, Oliveira, & Timóteo, 2013), frisa ainda mais a 

importância da aprendizagem da matemática, dando-nos conta que: 

(…) o gosto pela Matemática e pela redescoberta das relações e dos factos matemáticos – que 

muitas vezes é apresentada como uma finalidade isolada – constitui um propósito que pode e 

deve ser alcançado através do progresso da compreensão matemática e da resolução de 

problemas. Neste sentido, é decisivo para a educação futura dos alunos que se cultive de forma 

progressiva, desde o 1.º ciclo, algumas características próprias da Matemática, como o rigor das 

definições e do raciocínio, a aplicabilidade dos conceitos abstratos ou a precisão dos resultados. 

(p. 2). 

 

Neste cenário, existem também os professores, os quais têm aqui um papel muito 

importante. Stacey, Steine e Baturo (2001) mencionam que nos cursos de formação inicial, os 

futuros professores devem ter acesso a oportunidades educativas que foquem as duas 

vertentes do conhecimento – conteúdo matemático e conteúdo didático – de modo que, não só 

sejam capazes de descrever os passos/etapas de um dado procedimento, mas também, sejam 

capazes de explicar o significado e as razões para a utilização desse procedimento. 

Por outro lado, Hill e Ball (2009) afirmam que o conhecimento matemático para 

ensinar, prende-se com a intenção de compreender o que os professores necessitam de saber e 

serem capazes de fazer, em articulação com a dificuldade em relacionar o conhecimento 

detido pelo professor com o conhecimento adquirido pelo aluno. Assim sendo, e após a 

análise da prática profissional de vários professores, estas autoras concluíram que a 

capacidade de ver os conteúdos pela perspetiva dos alunos e de os compreender, envolve um 

raciocínio e uma capacidade matemática que vão para além do conhecimento do conteúdo 

matemático, o qual identificaram como conhecimento matemático para ensinar. 

Deste modo, o modelo do conhecimento matemático para ensinar, segundo Hill e Ball 

(2009), engloba o conhecimento do conteúdo matemático e o conhecimento didático desse 
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conteúdo. O conhecimento do conteúdo matemático engloba o conhecimento comum do 

conteúdo que inclui o conhecimento dos conceitos matemáticos. O conhecimento 

especializado do conteúdo, que inclui o conhecimento utilizado na sala de aula e que o 

professor necessita para ensinar de forma eficiente, é o conhecimento do horizonte 

matemático que corresponde à noção que o professor tem dos programas e da forma como 

relaciona os conteúdos matemáticos abordados nos diferentes anos de escolaridade. 

 Concluindo assim, o conhecimento didático do conteúdo divide-se em três domínios: 

conhecimento do conteúdo e dos alunos; conhecimento do conteúdo e do ensino e, por fim, 

conhecimento do conteúdo e do currículo, o que corresponde a uma integração do 

conhecimento do conteúdo com outro tipo de conhecimento. 

De acordo com o PMEB, (Ponte et al., 2007), é necessário que os alunos possam 

aprender matemática com compreensão, através do envolvimento ativo do aluno com diversos 

tipos de experiências matemáticas, que proporcionem uma prática compreensiva de 

procedimentos e que permitam construir novo conhecimento a partir daquele que possuem. 

Atualmente, o PMEB de 2013, (Bivar, Grosso, Oliveira, Timóteo, Damião, & Festas, 

2013) realça que o ensino da matemática tem três finalidades, a saber: 

 

- A estruturação do pensamento – onde a compreensão e aplicação dos conceitos 

matemáticos, ajuda no raciocínio hipotético-dedutivo, colabora para melhorar a competência 

de argumentar, de fundamentar uma posição e de ter consciência de qualquer erro de 

raciocínio.  

 

- A análise do mundo natural – a matemática torna-se imprescindível no conhecimento 

dos fenómenos do mundo que nos rodeia, de maneira que possibilita poder antever o seu 

comportamento e desenvolvimento, com recurso a vários instrumentos matemáticos, que 

auxiliam outras disciplinas. 

 

- A interpretação da sociedade – embora a matemática se aplique no dia-a-dia mais 

concentrada na utilização das quatro operações, fornece aos alunos uma capacidade de 

decomposição do funcionamento de toda a sociedade, sendo nas variadas áreas de atividade 

humana, como os mecanismos da economia global, da evolução demográfica, sistemas 
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eleitorais ou mesmo na publicidade dos produtos de consumo. Deste modo, contribuindo para 

exercer uma cidadania informada e responsável. 

Para que estas finalidades tenham sucesso, pressupõe-se que os alunos sejam capazes 

de realizar desempenhos fundamentais para a apreensão da matemática. Assim, de acordo 

com o PMEB de 2013, (Bivar et al., 2013), os alunos devem: identificar/designar; estender; 

reconhecer e saber.  

Para identificar ou designar, pretendemos com isso, que os alunos saibam utilizar, 

corretamente, as designações supramencionadas e reconheçam os diferentes objetos e 

conceitos em exemplos, desenhos, etc.. Para estender, os alunos devem utilizar, corretamente, 

a designação referida, mas reconhecendo que esta trata de uma generalização. Ao reconhecer, 

os alunos identificam, evidentemente, a veracidade do enunciado em causa nos exemplos 

concretos e, por fim, para saber, os alunos devem ter conhecimento do resultado, sem que lhes 

serem exigidas quaisquer justificações (Bivar et al., 2013).   

Quando falamos em experiências matemáticas, temos, obrigatoriamente, que falar nas 

tarefas matemáticas. Skovsmose (2001) diferencia duas grandes categorias de tarefas: - 

“exercícios” e “cenários para investigação” - que englobam o seu conteúdo e o facto de os 

alunos terem ou não, o conhecimento do processo de solução. Este autor caracteriza, ainda, a 

dimensão das tarefas matemáticas em relação ao seu contexto – situações “reais”, 

“semirreais” e “matemáticas”. Mais à frente, no capítulo IV (secção 4.1), abordaremos os 

diferentes tipos de tarefas matemáticas que podem ser implementadas em contexto sala de 

aula, bem como a sua classificação e potencialidade no ensino e na aprendizagem de 

matemática em geral. 

Também Palm (2009) opina sobre este género de tarefas matemáticas, denominando -

as de “pseudorealísticas”, salientando que o objetivo destas é solicitar que os alunos pensem 

de modo distinto daquilo que era esperado num contexto real. Portanto, pretende-se que os 

alunos resolvam a tarefa, usando apenas os processos matemáticos necessários para a sua 

solução.  

Já Gravemeijer (2005) sugere-nos, ainda, que os alunos devem ir-se libertando da 

necessidade de contexto da realidade, trabalhando num nível cada vez mais formal, mas sendo 

capazes de recorrer a ele sempre que necessário, ou seja, passar do concreto para o abstrato.  
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Do ponto de vista de Tavares (2012), dado que os futuros professores não tiveram 

contacto com este tipo de experiências de aprendizagem, a formação inicial necessita de criar 

contextos favoráveis ao desenvolvimento de um conhecimento matemático para ensinar o que 

seja compatível com este tipo de práticas e que ajude os futuros professores a terem 

conhecimentos relativos às ideias matemáticas que estão a ser exploradas.  

Ainda para Tavares (2012), o currículo escolar matemático deverá ajudar os 

professores a conduzir os alunos para níveis crescentes de complexidade de conhecimentos e 

articulados de modo a que os professores, em cada nível, possam compreender a matemática 

aprendida pelos alunos no nível anterior. Assim, os professores também conseguem 

compreender os conteúdos que são necessários que sejam focados nos níveis seguintes, 

orientando acerca da profundidade da abordagem desses temas e do momento em que é 

esperado que determinadas capacidades e conceitos sejam consolidados. 

 Cabrita e Vizinho (2012) são da opinião, que se partimos do pressuposto de que a 

matemática é também um produto cultural proveniente da atividade das pessoas na resolução 

das mais variadas funções que a envolvem, maiores são as probabilidades de as crianças 

aprenderem com sucesso.  

1.3. O conceito de número racional não negativo 

O ensino dos números nem sempre foi como hoje o conhecemos. No passado, este 

ensino era centrado no cálculo algorítmico, rotineiro e formal, em que a compreensão sobre os 

números era pouco valorizada (Mendes, 2012). 

 Para falarmos dos números racionais não negativos é necessário, antes, esclarecer que 

iremos abordá-los apenas nos primeiros anos do 1.º CEB. Assim, este tópico insere-se num 

dos três conteúdos de matemática para o 1.º CEB – Números e Operações (NO).  

Os números racionais começam a ser trabalhados nos dois primeiros anos deste nível 

de ensino, com uma abordagem intuitiva a partir de situações de partilha equitativa e de 

divisão da unidade em partes iguais, recorrendo a modelos e à representação em forma de 

fração nos casos mais simples. 

Segundo Sousa (2014), os números racionais têm sido objeto de estudo a nível 

nacional e internacional, nos diferentes graus de ensino, devido às dificuldades apresentadas 
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por alunos e professores nos processos de ensino e de aprendizagem, geradas pela 

complexidade de conceitos que este conjunto de números abarca. 

O esquema da figura 1 representa " (...) a organização do programa, evidenciando os 

grandes blocos que integram os conteúdos e tipos de actividade a desenvolver nesta área" 

(ME, 2004, p. 165). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organização do Programa de Matemática do 1.º CEB 

Fonte: (ME, 2004). 

 

 É nos 3.º e 4.º anos do 1.º CEB que o estudo destes números vai ser aprofundado, quer 

recorrendo a problemas que permitam trabalhar outros significados das frações, quer 

introduzindo números representados na forma decimal (usualmente, designados por números 

decimais) a partir de situações de partilha equitativa ou de medida, refinando a unidade de 

medida (Ponte et al., 2007). Já Bivar e outros (2013) propõem-nos que a extensão aos 
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números racionais não negativos se inicie a partir do 3.º ano do 1.º CEB, onde se pressupõe 

que os alunos já detenham uma sólida capacidade de cálculo mental.  

Os professores são, fortemente, encorajados a trabalhar com os seus alunos o 

desenvolvimento desta capacidade, propondo as atividades que considerarem convenientes e 

apropriadas a esse efeito.  

L. Ferreira (2015) faz uma comparação relativamente à abordagem dos números 

racionais não negativos nos Programas de Matemática, referindo que no programa de 1990 a 

abordagem dos números racionais no 1.º CEB era muito elementar, ou seja, trabalhava-se o 

conceito de metade, a terça parte, a quarta parte e a notação simbólica de fração.  

Já no PMEB de 2007 (Ponte et al., 2007), os números racionais adquiriram uma 

importância significativa ao longo do percurso de aprendizagem no 1.º CEB. Assim, para 

abordarmos o conceito de números racionais não negativos, importa antes definir número. 

Mendes (2012) afirma que, apesar de não sabermos exatamente a sua origem, a expressão 

“sentido de número” surge nos Estados Unidos da América, por oposição a um ensino dos 

números muito centrado no cálculo algorítmico, rotineiro e formal, onde a compreensão sobre 

os números e as operações é pouco valorizada. Esta expressão aparece associada à 

importância de uma compreensão global e intuitiva sobre os números e as operações e de uma 

flexibilidade no cálculo com números, nas suas diferentes representações.  

Por outro lado, L. Ferreira (2015) afirma-nos que foi Piaget (2010) quem realizou as 

primeiras investigações no que toca ao número, isto é, no desenvolvimento do conceito de 

número e dizia ele que as crianças aos 5/6 anos estão no período pré-lógico, este corresponde 

ao seu período pré-numérico, levando assim as crianças à construção do conceito de número. 

L. Ferreira (2015) continua, assim, dizendo que Piaget não valorizava a contagem e, 

por isso, não a considerava prioritária na construção dos conceitos numéricos. Portanto, 

segundo este psicólogo, no início do estádio das operações concretas, a criança apenas seria 

capaz de hierarquizar, ordenar e enumerar. Neste estádio, a criança tem a capacidade para 

pensar de forma lógica sobre as operações realizadas, sobre a quantidade e usa a 

correspondência termo-a-termo.  

Para Brocardo, Serrazina e Rocha, (2008, p. 118) o sentido de número “corresponde 

ao conhecimento global e flexível dos números e operações com o intuito de compreender os 
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números e as suas relações, e desenvolver estratégias úteis para utilizarmos no nosso dia-a-

dia, na nossa vida profissional, ou como cidadãos ativos”. 

No que concerne aos programas do Ensino Básico, o termo sentido de número surge 

pela primeira vez no PMEB de 2007, (Ponte et al., 2007) como sendo: 

(…) a capacidade para decompor números, usar como referência números particulares, tais 

como 5, 10, 100 ou 1/2, usar relações entre operações aritméticas para resolver problemas, 

estimar, compreender que os números podem assumir vários significados (designação, 

quantidade, localização, ordenação e medição e reconhecer a grandeza relativa e absoluta de 

números.) (p. 13). 

 

Quando falamos em números racionais importa que estes representem uma situação. 

Assim Nunes, Bryant, Pretzlik, Evans, Wade e Bell (2004) são de opinião que o significado 

de número racional está relacionado com situações de quantidades intensivas em que os 

números envolvidos na escrita da fração representam relações proporcionais, sendo o todo 

irrelevante. Utilizam o termo situação em vez de subconstruto por considerar que este último 

se refere a ideias interligadas que podem ser usadas em várias situações. A este propósito, os 

autores distinguem quatro situações:  

 

(1) Parte-todo, que envolvem a divisão de quantidades contínuas, e em que o 

denominador da fração diz respeito ao número de partes em que o todo foi dividido e o 

numerador refere-se ao número de partes tomadas;  

 

(2) Quociente, que também envolve a divisão de quantidades contínuas, mas em 

que o denominador indica o número de recipientes e o numerador, o número de objetos 

inteiros contínuos a serem repartidos;  

 

(3) Operador, que envolve quantidades discretas tomadas como um todo: o 

denominador indica o número de grupos iguais em que o conjunto foi dividido e o numerador 

indica o número de grupos tomados; 

 

 (4)  Quantidades intensivas, em que os números envolvidos na escrita da fração 

representam relações proporcionais, sendo o todo irrelevante; por exemplo, se 1 litro de sumo 

é feito com 1 copo de concentrado de sumo e 3 copos de água, teremos sumo de igual sabor se 
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produzirmos 2 litros de sumo com 2 copos de concentrado e 6 copos de água — 1/4 e 2/8 são 

equivalentes ainda que o todo não seja o mesmo (Nunes et al., 2004).  

Para Ribeiro (2011), quando pretendemos introduzir a noção de partes de uma unidade 

– representada tanto em números decimais, como em números fracionários – devemos utilizar 

diferentes representações para a unidade, tanto contínuas (que se podem dividir 

indefinidamente), como discretas (conjunto de objetos contáveis). Dando exemplos, temos no 

caso das primeiras (contínuas), um círculo, um retângulo, a reta numérica etc.; para as 

segundas (discretas), temos 10 canetas, 20 crianças ou 30 cadeiras. Assim, esta diversidade de 

representações e a perceção da sua equivalência enriquecerão, em grande medida, o conceito 

de número, uma vez que os alunos não ficam limitados a uma ou duas representações. 

Importa que os alunos tomem consciência que, a título de exemplo, quando falamos de uma 

décima de uma unidade, significa que esta corresponde sempre a uma das dez partes iguais 

em que a unidade foi dividida, independentemente de essa unidade ser contínua ou discreta e 

do facto de cada uma dessas décimas poder possuir aspetos visuais distintos (Ribeiro, 2011). 

Tobias (2009) defende que os números racionais são, não só um dos tópicos mais 

importantes, mas, simultaneamente, ou dos mais difíceis para os alunos do Ensino Básico 

aprenderem e para os professores ensinarem. É um tópico fundamental para os alunos 

interpretarem e resolverem situações problemáticas do mundo real, e os números racionais 

são necessários para aumentar o conhecimento matemático e promover as bases do 

pensamento algébrico. 

Já na escolha dos problemas deve atender-se ao número de passos necessários às 

resoluções, aumentando-se a respetiva complexidade ao longo do ciclo de ensino. Mais ainda, 

sugere-se que as frações sejam introduzidas, geometricamente, a partir da decomposição de 

um segmento de reta em segmentos de igual comprimento e desde logo utilizadas para 

exprimir medidas de diferentes grandezas, fixadas as unidades (Bivar et al., 2013). 

O National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2007) destaca que os 

alunos, entre o 3.º e o 5.º ano de escolaridade do Ensino Básico, devem aprender a criar e a 

identificar formas equivalentes de frações, numerais decimais e percentagens, pelo menos em 

casos simples. Salienta, ainda, que os alunos devem saber que os números podem ser 

representados de vários modos e compreender, por exemplo, que 25%, 0,25 e ¼ são apenas 

representações diferentes do mesmo número. 
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 Goldin e Shteingold (2001) dão destaque ao recurso à reta numérica (representação 

geométrica). Trata-se de uma representação externa, que permite mostrar as relações de 

ordem e a noção de ser um número “entre” e permite uma interpretação espacial imediata. 

 De acordo com Bivar e outros (2013), os números racionais são abordados desde o 3.º 

ano de escolaridade do Ensino Básico. No entanto já no 2.º ano de escolaridade do mesmo 

ciclo de ensino se faz referência às frações do tipo 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100 e 1/1000, 

bem como a colocar as cinco primeiras na reta numérica. 

 De acordo com Tavares (2012), os diferentes significados do número racional (parte-

todo, razão, operador, quociente e medida) são a causa das grandes dificuldades sentidas, não 

só por alunos, mas também por professores e dependem das situações a que se referem na 

resolução de problemas. 

 Por outro lado, Monteiro e Pinto (2006), distinguem, ainda, que esta representação é 

um recurso didático recorrente, na medida em que permite evidenciar a questão da densidade 

dos números racionais. 

 De acordo com Godino, Ruiz, Roa, Cid, Batanero e Font (2004), o conceito de número 

racional positivo foi-se construindo ao longo dos séculos e a sua definição esteve ligada a 

contextos de partilha e de medida. Inicialmente, os conceitos de fração e de razão eram 

independentes e, foram convergindo ao longo do tempo, dando origem ao conceito de número 

racional positivo e, anos mais tarde, ao conceito mais abrangente de número racional. 

Segundo estes autores, o conjunto dos números racionais é o primeiro conjunto numérico que 

os alunos aprendem que não se baseia no processo de contagem, pois não há um número 

racional que preceda um número racional dado. Assim, interessa que na sala de aula se 

garanta que, qualquer que seja a classificação seguida, sejam proporcionadas aos alunos 

oportunidades para explorar frações em todas as suas vertentes, pois, só assim, os alunos 

adquirem o conceito de fração e são capazes de traduzir, raciocinar e resolver problemas nas 

diferentes interpretações. 

 Também, para Ribeiro (2011), os números decimais devem surgir em contexto, 

devendo ser associados a situações do dia-a-dia. Medir, comparar e ordenar comprimentos, 

pesos, quantidades e quantias de dinheiro em contextos práticos da vida de todos os dias, 

permite descobrir, naturalmente, as relações de base entre os números decimais e entre estes e 

os números inteiros. 
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 Lamon (2001) considera que o trabalho com os números racionais envolve um 

conjunto de problemas e situações em que os conceitos, procedimentos e representações estão 

interligados e só poderão ser compreendidos se estiverem inseridos num sistema global de 

contextos, significados, operações e representações. 

  Para que o trabalho realizado na aprendizagem dos números racionais seja eficaz e 

compreendido por parte dos alunos, Oliveira (2015) atesta que é necessário selecionar tarefas 

que, para além de proporcionar o desenvolvimento do raciocínio matemático, estas permitam 

aos alunos utilizar diferentes representações dos números racionais e desenvolver diferentes 

estratégias de resolução. 

 M. K. Stein, Smith, Henningsen e Silver (2009), asseguram que a escolha e exploração 

das representações dos números racionais está, também, intrinsecamente, relacionada com a 

seleção das tarefas e com a forma como estas são exploradas, pois a sua exigência cognitiva 

pode variar, desde que as tarefas são selecionadas/preparadas e durante o processo de 

instrução. 

 Do mesmo modo, o NCTM (2007, p. 57) sublinha que: 

(…) A resolução de problemas implica o envolvimento numa tarefa, cujo método de resolução 

não é conhecido antecipadamente. Para encontrar a solução, os alunos deverão explorar os seus 

conhecimentos e através deste processo desenvolvem, com frequência, novos conhecimentos 

matemáticos. 

 

 Tendo em conta a opinião de Delgado (2013), este chama-nos à atenção para que a 

escolha das tarefas a explorar na sala de aula não deve ter apenas em conta o nível cognitivo 

da tarefa. É, também, essencial que se atente nos alunos, ou seja, que se considere as suas 

idades, o nível de aprendizagem em que se encontram, os conhecimentos que já possuem e as 

suas experiências anteriores. 

 Por outro lado, a relação entre duas quantidades intensivas representa uma relação 

entre duas partes de um mesmo todo – razão parte-parte ou entre grandezas de natureza 

distinta – razão entre valores de duas grandezas diferentes (Monteiro, & Pinto, 2005). 

Na opinião de Ponte e Quaresma (2011, p. 57) “o numeral decimal, a fracção, a 

percentagem, a recta numérica e as linguagens natural e pictórica são representações que um 

número racional pode tomar e que os alunos devem compreender”.  

 Por outro lado, Tirosh (2000), salienta que os futuros professores devem ter uma 

compreensão profunda dos tópicos sobre números racionais para que consigam ajudar os seus 
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alunos a superar, não só as dificuldades diagnosticadas na transferência dos conceitos dos 

números inteiros para os números racionais, mas também o ensino dos modelos corretos das 

operações com os números racionais. Este autor menciona, ainda, que o conhecimento 

adquirido pelos professores deve ser um conhecimento mais especializado e diferente do 

conhecimento que uma pessoa comum detém. 

 As autoras Hill e Ball (2009) reforçam que os professores necessitam de saber e serem 

capazes de fazer em articulação com a dificuldade em relacionar o conhecimento detido pelo 

professor com o conhecimento adquirido pelo aluno. Afirmam ainda que a capacidade de ver 

os conteúdos pela perspetiva dos alunos e de os compreender envolve um raciocínio e uma 

capacidade matemática que vão para além do conhecimento do conteúdo matemático, ao qual 

chamaram de conhecimento matemático para ensinar. 

 A diversidade dos próprios números racionais torna-os como os mais difíceis do 

ensino e da aprendizagem da matemática. As maiores dificuldades na abordagem ao tópico 

deparam-se com o facto de a própria definição de fração ser “de natureza complexa e 

multifacetada” (Magina, Bezerra, & Spinillo, 2009, p. 413). Os mesmos autores realçam que 

na literatura internacional, alguns investigadores relacionam as causas das dificuldades 

sentidas pelos alunos com o facto de a criança não compreender o princípio da invariância e 

não dispor de uma informação reversível que lhe permita compreender que, a soma das partes 

é igual ao todo inicial. Outros agregam essa dificuldade à linguagem e à notação de fração ou, 

ainda, ao facto de aplicarem o conhecimento que detêm acerca dos números inteiros às 

frações. 

 Também Mamede (2011), menciona que os alunos mostram muitas dificuldades na 

aprendizagem das frações, tanto ao nível concetual, como de destrezas de cálculo.  

Já Monteiro e Pinto (2006), se debruçaram sobre este tema, referindo que algumas 

dificuldades que os alunos apresentam, são atribuídas na literatura, aos diferentes significados 

das frações, à conceção da unidade e, sobretudo, ao ensino antecipado e descontextualizado 

de símbolos e algoritmos. 

Por outro lado, Brocardo (2010), analisa o PMEB de 2007 e considera que este, vem 

valorizar o cálculo, estudando os diversos tipos e não apenas o algorítmico. Esta autora refere 

também que, no programa anterior, o cálculo algorítmico era o foco dominante e esperava-se 

que, para além dos números naturais, só se incluíssem os números representados na forma 
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decimal, uma vez que com a introdução destes números apenas se generaliza a estrutura 

decimal do sistema de numeração, usando as mesmas regras de cálculo.  

O próprio ME, através dos investigadores Gomes, Menezes, Rodrigues e Tavares 

(2009) confirma que o estudo destes números é aprofundado, introduzindo-se as frações com 

os significados de quociente, parte-todo e operador, no 5.º ano de escolaridade do Ensino 

Básico, ou seja, no 2.º CEB. No 1.º CEB, as operações com números racionais não negativos 

são realizadas na representação de numeral decimal, em contextos diferenciados do 

quotidiano dos alunos. 

Já as autoras Cabrita e Vizinho (2012) declaram que os números racionais podem 

definir-se como a razão entre dois números inteiros, usualmente escrita na forma m/n, onde n 

é um número inteiro diferente de zero. 

No atual PMEB (Bivar et al., 2013), é proposto que os números racionais não 

negativos sejam abordados a partir do 3.º ano de escolaridade do 1.º CEB como extensão das 

quatro operações sobre os números naturais apresentadas no domínio Números e Operações. 

No entanto, já no 2.º ano de escolaridade do 1.º CEB é referenciado este conteúdo, usando, 

não só frações do tipo 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100 e 1/1000 como medidas de comprimento 

e de outras grandezas, bem como incluindo a representação das cinco primeiras frações numa 

reta numérica (Bivar et al., 2013). De acordo com os mesmos autores, é importante que os 

alunos do 1.º CEB adquiram forte capacidade e desenvolvimento do cálculo mental para que 

haja uma “destreza na aplicação dos quatro algoritmos, próprios do sistema decimal, 

associados a estas operações” (p. 6). 

Interessante é a forma como, atualmente, é proposta a introdução das frações neste 

nível de ensino. É feita uma abordagem geométrica, partindo de um segmento de reta que é 

decomposto em segmentos com igual comprimento. A este propósito, Bivar e outros (2013, p. 

6) refere que as frações são “desde logo utilizadas para exprimir medidas de diferentes 

grandezas, fixadas unidades”. 

Neste seguimento, os mesmos autores sugerem que os conteúdos relacionados com os 

números racionais não negativos sejam distribuídos pela seguinte ordem de abordagem no 3.º 

ano de escolaridade do 1.º CEB (Bivar et al., 2013, p. 11): 

- Fração como representação de medida de comprimento e de outras grandezas; 

numerais fracionários; 
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- Representações de frações na reta numérica; 

- Frações equivalentes e noção de número racional; 

- Ordenação de números racionais representados por frações com o mesmo numerador 

ou o mesmo denominador, ou utilizando a reta numérica ou a medição de outras grandezas; 

- Frações próprias. 

Posteriormente, ainda no 3.º ano de escolaridade do 1.º CEB, é tratado a adição e 

subtração de números racionais não negativos representados por frações e ainda a sua 

representação decimal. 

Já no 4.º ano de escolaridade do 1.º CEB, os números racionais não negativos são 

abordados com recurso à construção de frações equivalentes por multiplicação dos termos por 

um mesmo fator. A simplificação de determinadas frações é também sugerida ser aplicada, 

frações cujos termos pertencem à tabuada do 2 e do 5 ou quando ambos são múltiplos de 10 

(Bivar et al., 2013, p. 12).  

Segue-se a multiplicação e divisão de números racionais não negativos sugerindo uma 

sequência de conteúdos que abordam, por exemplo, “o produto e quociente de um número 

representado por uma dízima por 10, 100, 1000, 0,1, 0,01 e 0,001” (Bivar et al., 2013, p. 12), 

entre outros. 

A título ilustrativo, apresentamos de seguida alguns exemplos que englobam as 

frações vistas como notação e as frações vistas como número racional: 

 

• No conjunto ℚ dos números racionais, considera-se um subconjunto de números racionais 

(de representação decimal) que podem ser representados por frações que admitem como 

denominador uma potência de 10  
 

   
 , com n um número natural, designadas por frações 

decimais. Por exemplo:       
   

    
 

   

   
, ou os números, a seguir, através de forma 

geométrica, tendo como unidade: 

• o círculo - três quartos; metade; um quarto; 1; um sexto; um e meio (ver figura 2); 

 

 

Figura 2: O círculo 

Fonte: Cabrita e Vizinho (2012) 
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• o retângulo – 1; 1,3; 0,6; 50%; uma unidade e um quarto (ver figura 3). 

 

 

Figura 3: O retângulo 

Fonte: Cabrita e Vizinho (2012) 

 

Por outro lado, Bivar e outros (2013a) são do ponto de opinião que no 2.º ano de 

escolaridade do 1.º CEB sejam utilizados segmentos de reta já decompostos ou traçados em 

papel quadriculado de modo a facilitar as decomposições em partes iguais desse segmento de 

reta tomado para unidade. Não é exigido que os alunos neste nível de escolaridade sejam 

capazes de realizar construções geométricas muito rigorosas, sendo a fração vista como uma 

representação.  

Relativamente às frações 1/100 e 1/1000 é aconselhada associá-las às divisões do 

metro, enquanto as restantes frações, é proposto apresentar exemplos onde intervenham 

“diferentes grandezas a respeito das quais seja fácil reconhecer a decomposição de um todo 

em partes equivalentes” (Bivar et al., 2013a, p. 24). 

A soma e a diferença de dois números racionais positivos são introduzidas no 3.º ano 

de escolaridade do 1.º CEB, definindo-se a soma com recurso à justaposição retilínea de 

segmentos de reta na semirreta numérica. Conhecida uma dada soma, a diferença apresenta-

se, também, por realizar diferenças por justaposição retilínea de segmentos de reta (Bivar et 

al., 2013a). 

No que toca ao 4.º ano de escolaridade do 1.º CEB, também Bivar e outros (2013a) 

afirmam que se aborda já a simplificação de frações, a multiplicação e divisão de números 

racionais não negativos, a representação de números racionais não negativos, bem como a 

resolução de problemas, incluindo problemas que envolvam os números racionais em 

diferentes representações, aproximações dos mesmos e as quatro operações (Bivar et al., 

2013a). Ainda neste ano de escolaridade, toma-se partido das tabuadas do 2, 5 e 10 para se 

realizarem algumas simplificações de frações.  
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O produto e o quociente de um número racional por um número inteiro natural e por 

uma fração unitária são introduzidos no 4.º ano de escolaridade. O produto de um número 

racional positivo por um número inteiro natural, introduzido no 2.º ano de escolaridade, é 

agora estendido no 4.º ano de escolaridade, sendo o produto de um número inteiro natural por 

um número racional definido de modo a obter-se uma operação de multiplicação comutativa, 

ou seja,  

q x n = n x q = q + q + … + q (n vezes), 

onde q é um número racional e n é um número inteiro natural. Pretende-se, assim, “que o 

aluno reconheça a validade da igualdade n x (a/b) = (n x a)/b, que lhe permitirá efetuar este 

cálculo de forma mais expedita sem recurso à operação de adição” (Bivar et al., 2013a, p. 74). 

 O produto de um número racional por uma fração unitária é a última operação que se 

define no 1.º CEB. 

De acordo com Carvalho e Ponte (2012), as estratégias desenvolvidas pelas crianças 

no cálculo com números naturais são muito importantes no trabalho com números racionais. 

Conforme estes autores referem, o desenvolvimento de estratégias de cálculo mental com 

números racionais permite continuar a desenvolver o sentido de número e de operação. 

Deste modo, a compreensão do conceito de número racional é fundamental no 

desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos no Ensino Básico, pois constitui uma 

oportunidade para o desenvolvimento do sentido de número e de operação (Carvalho, & 

Ponte, 2012). 

A aprendizagem dos números racionais é peculiarmente complicada e, conforme 

Caney e Watson (2003) destacam, estudos consideráveis comprovam que os alunos revelam 

muitas dificuldades na aprendizagem destes números, incluindo frações, decimais e 

percentagens. 

Segundo McIntosh (2006), permanecem alguns erros cometidos pelos alunos aquando 

da abordagem deste tema. A título de exemplo, diante da expressão 1−1/3, existem resultados 

como 1/4 (adicionam a unidade ao denominador da fração e mantêm o numerador); e na 

expressão 0,7 + 0,3, os alunos apresentam 0,1 como resultado. Comparativamente aos erros 

cometidos pelos alunos no cálculo mental com números racionais, o mesmo autor considera 

ainda dois tipos de erros: os concetuais (quando o aluno não compreende a natureza dos 

números envolvidos) e os processuais (quando o aluno aplica uma estratégia e comete um erro 
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por “distração”). O autor realça, ainda, que os erros mais frequentes no trabalho com números 

racionais são de natureza concetual. 

Outro ponto de vista é o de Monteiro, Pinto e Figueiredo (2005), que nos dizem que ao 

longo do seu percurso escolar, as crianças vão desenvolvendo o conceito de número racional. 

Ou seja, tendo em conta a perspetiva que neste percurso é necessário considerar, de um lado 

temos o conceito, e do outro encontramos os símbolos que o representam. Isto acontece tal 

que as crianças atuam com os símbolos sem fazerem ideia das quantidades e conceitos 

subjacentes, concordando que isso faz com que as crianças dão respostas sem sentido.  

Por exemplo, quando os alunos adicionam números representados por frações, o que 

fazem é adicionar os numeradores e os denominadores. Outro exemplo, a expressão 1/2 + 1/4 

apela, fortemente, à estimativa em que se o aluno apresenta como resultado 2/6 comprova 

enorme falta na compreensão do conceito de fração e das operações com estes números, pois 

a qualquer adição de números positivos corresponde sempre uma quantidade maior que a 

parcela maior. Os referidos autores destacam ainda a grande variedade de significados que a 

mesma fração representa, e que depende do contexto em que se insere.  

Já Monteiro e outros, (2005), afirmam que em Portugal, e de um modo geral, a 

primeira abordagem às frações é, por norma, feita através da relação parte/todo, em que, 

utilizando uma figura dividida num certo número de partes iguais, e simbolizando a unidade, 

relacionam-se as partes com o todo da figura. 

No que respeita ao estabelecimento de relações numéricas, A. Santos (2015) dá-nos 

uma explicação completa sobre a mudança de representação dos números racionais. Trata-se 

de uma estratégia de cálculo mental que depende das associações que os alunos vão 

estabelecendo ao longo da sua aprendizagem. Assim, é possível representar o mesmo número 

através de diferentes representações, em que, por exemplo, a fração 1/2 e o numeral decimal 

0,5 representam o mesmo número fracionário. Relativamente à mudança de operação da 

multiplicação para adições sucessivas e vice-versa, a mesma autora refere que esta é uma 

estratégia concetual habitual. Isto é, se perante a expressão 4×1/4, o aluno adiciona 

1/4+1/4+1/4+1/4, o aluno revela compreensão acerca da operação envolvida. 

Acerca da estratégia da decomposição, também A. Santos (2015), afirma que é eficaz 

usá-la nas operações com frações. Assim, se para realizar a operação 3/4 + 1/2, o aluno pensa 

em 3/4 como sendo 1/2 + 1/4 e conclui que a partir da adição de 1/2 + 1/2 obtém uma unidade 
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mais 1/4, o aluno revela deste modo, compreensão acerca da representação 3/4, usando uma 

estratégia concetual baseada na decomposição de números.  

Em jeito de síntese, importa referir que as regras memorizadas são âncoras 

importantes para as crianças no trabalho com números racionais. A regra memorizada relativa 

ao algoritmo escrito da adição de frações é um poderoso exemplo, bastante recorrente no 

trabalho com frações. Se perante a expressão anteriormente referida, 3/4 + 1/2, o aluno 

recorre à equivalência de frações para determinar que 1/2 é equivalente a 2/4, somando, 

posteriormente, os numeradores e obtendo 5/4, usa uma estratégia instrumental em que não se 

percebe se o aluno compreende ou não a natureza dos números e as quantidades envolvidas, 

(A. Santos, 2015). 

Os números racionais têm sido objeto de estudo a nível nacional e internacional, nos 

diferentes graus de ensino, devido às dificuldades apresentadas por alunos e professores no 

processo de ensino e de aprendizagem, geradas pela complexidade de conceitos que este 

conjunto de números abarca (Sousa, 2014). 

Para frisar que é necessário aprofundar o estudo dos números racionais, Ventura e 

Oliveira (2014) salientam que o desenvolvimento do sentido de número racional passa, entre 

outros aspetos, por trabalhar os diferentes significados dos números racionais, as suas diversas 

representações e como se interligam e, ainda, por desenvolver a destreza no trabalho com 

estes números. 

1.4. A interdisciplinaridade 

Olhando agora para a interdisciplinaridade, o nosso objetivo é fornecer uma forma de 

abordar a temática em estudo, os números racionais não negativos, em várias áreas. Pensamos 

que, deste modo, a aprendizagem desta se torne mais interessante e fique consolidada. 

Começando por definir Interdisciplinaridade, notemos que esta palavra se decompõe 

em duas: inter + disciplina. Importa, portanto, definir cada termo.  

Por outro lado, Morin (2002, p. 105) afirma que a 

(…) disciplina é uma maneira de organizar, de delimitar, ela representa um conjunto de 

estratégias organizacionais, uma seleção de conhecimentos que são ordenados para apresentar 

ao aluno, com o apoio de um conjunto de procedimentos didáticos e metodológicos para seu 

ensino e de avaliação da aprendizagem.  
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Portanto, podemos concluir que no contexto EPE e do 1.º CEB não existem 

disciplinas, entendendo esse termo área e interpretando-o como sendo um conjunto de 

conhecimentos para serem avaliados após a sua aquisição. 

 Outro ponto de vista sobre este tópico é o de Pombo (2005), afirmando que a 

interdisciplinaridade implica uma atitude diferente, quer para o aluno, quer para o professor. 

Promove atitudes que valorizam a curiosidade, a abertura de espírito, o gosto pela 

colaboração, cooperação e pelo trabalho em comum. Esta mesma autora afirma, ainda, que 

não existe consenso quanto à definição de Interdisciplinaridade, isto é, ninguém sabe 

exatamente o que é, o que identifica as suas práticas e qual a fronteira a partir da qual uma 

determinada experiência de ensino pode ser chamada de interdisciplinar e não 

multidisciplinar, pluridisciplinar ou transdisciplinar. Concluindo, assim, que mesmo os 

conceitos de pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade devem ser 

entendidos como uma forma de ensino que estabeleça uma qualquer articulação entre duas ou 

mais áreas.  

 Segundo Fazenda (2005), no que diz respeito ao ensino, é de opinião de que, os 

currículos organizados pelas disciplinas tradicionais conduzem o aluno apenas a um acumular 

de informações que de pouco ou nada valerão na sua vida profissional, principalmente, 

porque o desenvolvimento tecnológico atual é de ordem tão variada que fica impossível 

processar-se com a velocidade adequada a esperada sistematização que a escola requer.  

 Para Gadotti (2004), a interdisciplinaridade visa garantir a construção de um 

conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas. 

 Desta forma, Pacheco (2001), especifica que “ [é] evidente que a interdisciplinaridade 

curricular representa o ideal da formação integrada, aspirando a acabar com as fronteiras 

estanques entre as várias disciplinas e a encontrar uma transdisciplinaridade, ou seja, a 

existência de um axioma comum a várias disciplinas.” 

Para Marques (2012), é neste sentido que a interdisciplinaridade pretende ser posta em 

prática para que professores e alunos tirem partido da mesma. Os professores, pela estreita 

ligação que devem manter com os colegas, não só do mesmo grupo disciplinar, mas também 

os do mesmo departamento. Devemos estar sempre disponíveis para a promoção de partilha e 

trabalho colaborativo, propondo assim, uma reflexão conjunta sobre as finalidades do Projeto 
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Educativo, sobre o (in) sucesso educativo dos alunos e sobre a procura de estratégias e 

métodos pedagógicos adequados à resolução de problemas de aprendizagem.  

Os alunos para que haja uma maior possibilidade de apreensão do mundo, devem 

realizar experiências de aprendizagem ativas, significativas, diversificadas e integradas que 

garantam, efetivamente, o sucesso escolar. Continua assim, afirmando que, no entanto, esta 

prática depara-se com grandes dificuldades nas escolas, sendo que se encontram organizadas 

disciplinarmente e muitos professores apenas visam transmitir aos alunos saberes da sua área. 

Já Medeiros (2010, p. 125) tem outro ponto de vista, sendo da opinião que: 

(…) todas as disciplinas são nucleares e contribuem, cada uma ao seu modo, para promover a 

cidadania. Há que saber concretizar a cidadania através do currículo, que não se esgota, de 

modo nenhum, nas disciplinas. Urge compreender e realizar também a cidadania pelo 

conhecimento.  
 
Para Pacheco (2001, p. 84) e reforçando o que foi dito até agora, “ [a] 

interdisciplinaridade não rompe com as disciplinas, apenas procura abordar os conteúdos 

curriculares a partir da integração ou da visão global das diferentes disciplinas.” Também 

Demo (2001) nos ajuda a pensar sobre a importância da interdisciplinaridade no processo de 

ensino e de aprendizagem quando propõe que a pesquisa seja um princípio educativo e 

científico. Para ele, disseminar informação, conhecimento e patrimónios culturais é tarefa 

fundamental, nunca apenas os transmitimos. Na verdade, reconstruímos. Por isso mesmo, a 

aprendizagem é sempre um fenómeno reconstrutivo e político, nunca apenas reprodutivo. 

Fernandes (2000, p. 137) específica quais as diferentes opiniões no que respeita a uma 

educação integradora. Este autor receia:  

(…) que a integração curricular conduza ao desaparecimento das disciplinas e da 

especificidade do seu objecto, linguagens e métodos, perturbando a estruturação do próprio 

saber” referindo ainda que “outros consideram que a integração curricular apenas se pode 

concretizar em determinados momentos em que se procede à articulação conjunta de 

programas; outros ainda entendem que a sua concretização depende da existência de uma ou 

mais áreas interdisciplinares com um espaço próprio, num currículo de matriz disciplinar.  

 

Por seu lado, Reis (2009, p. 27) afirma a este respeito que “ (…) um sistema educativo 

eficiente será aquele capaz de dar educação de qualidade numa perspectiva interdisciplinar, 

mostrando que os conteúdos ensinados não são isolados, minimizando assim o engavetamento 

e a compartimentalização dos mesmos.” É quase impossível dissociar os conteúdos, quer na 

EPE onde não existem programas específicos a cumprir e onde todas as situações são 
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propícias ao desenvolvimento das diferentes competências, quer no 1º CEB onde, nos 

diferentes domínios, se podem desenvolver conteúdos de outros domínios. 

Concluímos que a Interdisciplinaridade é a comunicação das várias áreas, formando 

assim, um conhecimento mais completo e rico. Será nesta perspetiva que apresentaremos 

algumas propostas de tarefas com o uso dos números racionais não negativos para a EPE e 

para o 1.º CEB, havendo a preocupação de mostrar que estes conteúdos podem ser ensinados 

com recurso à articulação conjunta de outras áreas do saber nesta faixa etária. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II – Contextualização da Prática de Ensino Supervisionada
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Este capítulo centrar-se-á, em primeiro lugar, numa breve descrição dos dois contextos 

educativos onde se realizaram os Estágios I e II integrados na Prática de Ensino 

Supervisionada. Posto isto, será feita uma reflexão crítica sobre a Prática Pedagógica 

Supervisionada, tendo em consideração as atividades realizadas, realçando as que se 

enquadram no tema escolhido para este relatório. Será também realçado o tipo de avaliação 

feita nos diferentes contextos educativos e a importância das planificações.   

2.1. A região de Vila Real 

O Estágio I e o Estágio II foram realizados nos anos letivos de 2013/2014 e 

2014/2015, respetivamente. Ambos, tiveram lugar em estabelecimentos de ensino inseridos 

no concelho de Vila Real.  

Vila Real é uma cidade que se ergue a cerca de 450 metros de altitude, nas margens do 

rio Corgo, situada na região do Norte do país e sub-região do Douro, com aproximadamente 

52.000 habitantes. É capital de distrito, constituída por 20 Freguesias, a saber: Nogueiras, 

União das Freguesias de Nogueira/Ermida, Folhadela, Guiães, União das Freguesias de São 

Tomé do Castelo/Justes, União das Freguesias de Mouçós/Lamares, Lordelo, Mateus, 

Mondrões, União das Freguesias de Vila Real, Parada de Cunhos, União das Freguesias de 

São Miguel da Pena/Quintã/Vila Cova, Torgueda e Vila Marim, (ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Freguesias do concelho de Vila Real 
Fonte: Município de Vila Real 
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O concelho de Vila Real é limitado a norte pelos municípios de Ribeira de Pena e de 

Vila Pouca de Aguiar, a leste por Sabrosa, a sul pelo Peso da Régua, a sudoeste por Santa 

Marta de Penaguião, a oeste por Amarante e a noroeste por Mondim de Basto. Este concelho 

encontra-se enquadrado numa bela paisagem natural, nomeadamente, o rio Corgo e as serras 

que o rodeiam são o Alvão e o Marão.  

Vila Real é uma cidade com mais de setecentos anos de existência, outrora conhecida 

como a "Corte de Trás-os-Montes", devido ao elevado número de casas brasonadas existentes 

até então. De frisar que, atualmente, Vila Real vive uma fase de crescente desenvolvimento a 

nível industrial, comercial e dos serviços, com relevo para a saúde, o ensino, o turismo, etc., 

apresentando-se como local de eleição para o investimento externo.  

Nos últimos anos, foram criados em Vila Real vários equipamentos culturais, que 

trouxeram novo dinamismo à cidade, como é o caso do Teatro de Vila Real e do 

Conservatório de Música, e a transferência da Biblioteca Municipal e do Arquivo Municipal 

para edifícios específicos para esse fim. Foram também valorizadas várias áreas da cidade, 

como, por exemplo, o antigo Bairro dos Ferreiros e a área envolvente do Rio Corgo, 

(Município de Vila Real, 2014). 

2.2. Educação Pré-Escolar 

O Estágio I, decorreu no ano de 2014, foi orientado pelo Professor Doutor José 

Joaquim Escola e realizou-se na Associação 31 – Infantário e Lar de Vila Real, Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS). O Infantário de Vila Real, sendo uma Instituição 

Particular, não pertence a nenhum agrupamento de escolas. É também uma IPSS, o que faz 

com que 50% da instituição pertença a particulares e os restantes 50% ao Estado, estando a 

cargo da Segurança Social. 

Em conformidade com a Segurança Social, as IPSS´s são instituições constituídas por 

iniciativa de particulares, sem finalidade lucrativa, com o propósito de dar expressão 

organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, que não sejam 

administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico, para prosseguir, entre outros, os 

seguintes objetivos: 
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à família 

diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho 

medicina preventiva, curativa e de reabilitação 

 

 

 

De acordo com informações fornecidas por uma auxiliar de ação educativa, nos seus 

primórdios, antes do 25 de abril de 1974, esta instituição funcionava como asilo de infância 

para meninas desvalidas e não se sabe qual a data exata de abertura da instituição. Mais tarde, 

após a revolução de abril, foi emprestada ao ME, exercendo funções de uma escola primária. 

Só uns tempos depois, começou a funcionar como infantário, com valências de Creche e 

Jardim de Infância. 

A instituição possui componente educativa das 09h00 às 13h00 no período da manhã e 

das 15h00 às 17h00 da parte da tarde. 

Relativamente à componente educativa, esta teve a duração de 15 horas semanais, 

distribuídas por três dias letivos. O grupo era constituído por 20 crianças, sendo este 

homogéneo no que diz respeito às idades (todas possuíam quatro anos, fazendo ainda os cinco 

durante o ano letivo). Relativamente ao género, o grupo era composto por 13 crianças do 

género feminino e sete do género masculino. Eram crianças que provinham de vários locais 

da cidade e também dos seus arredores. Foi percetível uma grande diversidade cultural, tendo-

se refletido, não só no ritmo de aprendizagem, bem como no seu comportamento. 

Este era um grupo bastante dinâmico, empenhado, participativo e responsável, 

refletindo-se tais características no facto de participarem ativamente, não só nas atividades 

propostas, bem como nas brincadeiras. Era um grupo muito trabalhador, muito comunicativo, 

mas existiram algumas crianças com mais dificuldades em se expressar, mas com a ajuda por 

parte dos adultos conseguiram corrigir-se muito rapidamente. Salientou-se uma criança 

devido aos seus conhecimentos gerais e ao vocabulário rico que usava, frequentemente, nos 

seus discursos. Em termos gerais, podemos constatar que o grupo, de acordo com a faixa 
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etária em que se encontrava, tinha uma ótima expressão oral, produzindo enunciados 

complexos e bem estruturados.   

Destacou-se ainda o facto de as crianças gostarem imenso de ouvir e contar histórias e 

pudemos verificar isso mesmo durante o estágio, porque todos os dias havia uma criança que 

levava histórias para a sala de aula, para contar aos seus colegas. Tratou-se de crianças muito 

curiosas, estando, constantemente, a fazer perguntas sobre o que as rodeava ou aquilo que era 

novo para elas. Sempre houve uma boa relação entre todas, quer fosse na sala ou no recreio 

com todas as outras crianças, partilhando, frequentemente, os seus brinquedos. De frisar ainda 

que todas as crianças foram bastante autónomas nas suas atividades de rotina e nas atividades 

livres.  

A figura 5 mostra um dos momentos vividos na sala de atividades, momento de alegria 

e boa disposição como era habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sala de atividades 

Fonte: Foto do autor 

 

Relembramos que este foi um grupo interessado, empenhado, participativo e 

responsável, mas também um pouco distraído e agitado, o que, por vezes, perturbou o bom 

funcionamento das atividades. O grupo também gostou imenso das saídas efetuadas ao 

exterior, participando, ativamente, nas mesmas e conseguiram cumprir as regras de segurança 

sem problema ao caminhar na rua. 

2.3.  1.º Ciclo do Ensino Básico  

  No que toca à Prática de Ensino Supervisionada realizada em contexto do 1.º CEB, 

correspondente ao Estágio II, esta decorreu também no ano de 2014 e foi orientada pela 
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Professora Doutora Ana Maria Bastos, efetuada na Escola n.º 2 de Vila Real (Bairro S. 

Vicente de Paula), pertencente ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão, situada na União das 

Freguesias de Vila Real (Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e São Dinis).  

O Agrupamento de Escolas Diogo Cão é constituído por um total de 49 edifícios 

escolares e acolhe, atualmente, 2779 alunos. Segundo o Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de 

abril, o “agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 

administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de 

um ou mais níveis e ciclos de ensino”. 

Na coordenação da Escola encontrava-se a Professora Alcina que, também, pertencia 

ao apoio educativo, juntamente com dois colegas. Neste estabelecimento de ensino existiam, 

no total, 10 professores titulares, dois de apoio educativo e uma coordenadora e 10 turmas, 

perfazendo um total de 250 alunos. Relativamente aos funcionários, existiam quatro 

funcionários, quatro animadores da componente de apoio à família (CAF) e quatro 

funcionários de apoio ao serviço de almoço.  

Este estabelecimento de ensino funcionava das 07h45 às 19h00, sendo que o horário 

letivo dos alunos do 1.º CEB e dos respetivos docentes titulares, funcionava das 9h00 às 

12h00 e das 14h00 às 16h15 (havendo um intervalo, da parte da manhã, entre as 10h45 e as 

11h00 e, da parte da tarde, das 16h15 às 16h30), com o professor titular da turma e das 16h30 

às 17h30, com as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). 

A Escola n.º 2 de Vila Real era rodeada por espaços exteriores bastante amplos e 

vedados, de forma a garantir a segurança das crianças. O seu pavimento era, na maioria, 

formado por tapete antiderrapante, pois era neste sítio que, também, praticavam a atividade 

física.  

Neste espaço também se encontravam os corredores de acesso ao edifício, bem como à 

biblioteca, e estes eram cobertos para que as crianças, nos dias chuvosos, se abrigassem. No 

recreio existiam ainda pinturas nas paredes feitas com a ajuda das crianças para embelezar o 

espaço, bem como, celebrar dias festivos e havia, ainda, bancos de jardim para que estas 

pudessem descansar. 

Outro espaço importante era o interior, que era constituído por dois pisos. O piso 0 era 

composto por uma área polivalente (equipada com uma mesa de “ping pong”), a cantina, três 

salas de aula, instalações sanitárias, o gabinete da coordenadora, bem como um espaço de 
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apoio aos alunos (onde se prestavam os cuidados de primeiros socorros quando algum aluno 

necessitava).  

O primeiro piso tinha, sete salas de aula, instalações sanitárias (para alunos e 

professores), um gabinete para professores que servia, também, para apoio de alunos, e uma 

sala com materiais de apoio didático. É importante referir, que a biblioteca se encontrava num 

edifício separado do da escola, visto que este servia tanto os alunos do 1.º CEB, como os da 

EPE, visto que neste recinto se encontravam ambos os ciclos de ensino.  

A escola apresentava boas condições para receber os alunos, assim como todos os 

intervenientes na comunidade escolar. Os almoços eram proporcionados por uma empresa 

contratada pela Câmara Municipal de Vila Real e era da responsabilidade desta a supervisão 

do seu funcionamento.  

Em síntese, a Escola n.º 2 e de Vila Real estava, devidamente, equipada para receber 

os alunos. No que toca às instalações sanitárias, existia em número suficiente e também eram 

adaptadas a pessoas com deficiência. A biblioteca encontrava-se organizada e capaz de 

receber os alunos sem o acompanhamento dos professores. Um dos aspetos menos favorável 

era o facto de a área polivalente não ter capacidade suficiente para albergar todos os alunos 

em dias de chuva.  

Quanto à turma onde foi realizado o Estágio II, era uma turma do 4.º ano do 1.º CEB, 

constituída por 26 alunos, estando todos presentes, diariamente, na sala de aula. Destes 

alunos, 16 eram do género masculino e 10 eram do género feminino. Quanto à idade, a turma 

correspondia a uma turma homogénea, ou seja, a totalidade dos alunos tinham nove anos de 

idade, perfazendo 10 até ao final do ano letivo.  

Ainda acerca da caracterização desta turma, é importante referir que existia um aluno 

com hiperatividade (medicado), considerado um aluno problemático, tendo necessidade de ter 

as regras bem definidas e havia ainda uma criança com mutismo seletivo (juntamente com 

inibição e ansiedade). Esta última criança não falava com ninguém à exceção do pai e da mãe. 

Foi uma criança que necessitou de avaliação psicológica e foi recomendada medicação para o 

seu problema. No entanto, os pais recusaram a medicação, pois consideravam que o filho iria, 

por si só, desenvolver aspetos sociais e interagir com os colegas. Mesmo assim, foi 

considerado um bom aluno com resultados excelentes. 
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Na turma existiam ainda, quatro alunos que tinham bastantes dificuldades (um deles 

foi considerado muito fraco, pois também entrou com menos um ano de idade do que os 

restantes colegas), dois alunos foram considerados excelentes, pois tiveram um desempenho 

brilhante a todos os níveis. No entanto, através das informações que obtivemos com a 

professora, nenhuma das crianças ficou retida em anos anteriores.  

Relativamente à sala de aula, importa frisar que, nos termos do Despacho Conjunto n.º 

268/97 de 25 de agosto, as normas de instalação, a disposição da sala dita a possibilidade de 

uma melhor ou pior realização de atividades diversificadas. Esta deve oferecer condições para 

o visionamento de audiovisuais, permitir o obscurecimento total ou parcial, permitir o 

contacto com o exterior, a fixação nas paredes de algum material e possuir uma banca com 

água e esgoto. Deve proporcionar o acesso fácil ao exterior, permitir a fixação de parâmetros 

verticais de extintores e quadros, ter um pavimento confortável, resistente, lavável, 

antiaderente e pouco refletor de som. A sala de aula, em condições ideais, deverá ter uma área 

entre 40 a 50m
2
, uma criança por m

2
, para um número máximo de 25 crianças.  

De notar que a sala de aula onde decorreu o Estágio II não obedecia a todas estas 

normas, visto que estavam 26 alunos na turma e, relativamente ao espaço, este era muito 

reduzido, o que, por vezes, dificultava a realização de atividades em grande grupo, assim 

como a mobilidade, tanto dos alunos como de professores.  

Relativamente aos meios de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), a sala 

de aula estava provida com diversos equipamentos tecnológicos. Junto à secretária da 

professora havia um computador fixo e exclusivo para esta sala, com acesso à internet e, 

ainda, uma impressora.  

Existia, ainda, um quadro interativo, também exclusivo para a sala e um telefone fixo. 

Todos estes equipamentos eram para uso dos docentes presentes na sala (professora titular, 

professores das AEC e dos alunos, com a devida supervisão da professora titular).  

No que toca ao espaço horizontal, que era ocupado pelo mobiliário presente na sala, tal 

como, mesas, armários, estantes, as normas de funcionamento dos mesmos e o estado em que 

se encontravam, nesta Escola, poucos aspetos negativos havia a apontar.  

A sala 8 da Escola n.º 2 de Vila Real estava em ótimas condições, com recursos 

educativos recentes e que se encontravam em bom estado de utilização. O espaço da sala era 

bem aproveitado, devendo-se também ao facto de, como já referimos, esta ser pequena e as 
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mesas terem uma boa disposição. Era uma sala bem iluminada pela luz solar e a climatização 

apresentava, igualmente, boas condições, uma vez que dispunha de aquecimento central, que, 

por vezes, até se tornava exageradamente quente.  

A sala dispunha de um armário e de uma estante que continha os portfólios dos alunos 

e materiais didáticos de auxílio às aulas (sólidos geométricos, pastas de apoio ao professor, 

entre outros). Também se encontravam vários recursos da professora, assim como todos os 

registos que esta necessitava de fazer/ter dos seus alunos. A banca encontrava-se na parede 

oposta à dos quadros e permitia o acesso a água e à arrumação de materiais, visto que, por 

baixo da banca, existia um pequeno armário onde se encontravam materiais dos alunos para 

apoio na realização de atividades.  

Para terminar, resta falar, ainda, do espaço vertical. Neste, podíamos encontrar 

diversos materiais, que se encontravam a uma altura adequada ao tamanho das crianças, 

nomeadamente, o quadro de apoio e o quadro interativo. Aquando da nossa chegada à sala de 

aula, deparamo-nos com vários cartazes e “placards” nas paredes. Esses cartazes e “placards” 

apresentavam conteúdos que tinham sido lecionados anteriormente e até mesmo em anos 

anteriores, como, por exemplo: “os meses do ano”; “desenhos alusivos ao dia da família”; 

uma “árvore do outono”; um “placard com a locomoção dos animais”; o “mapa dos lanches”; 

as “tabuadas”; uma “lagarta com o aniversário dos alunos”; o “mapa do tempo”; as “estações 

do ano”; o “comboio com os múltiplos e submúltiplos”; um “cartaz do esqueleto”; uma 

“árvore com os seus constituintes”; vários “mapas de comportamento” (sendo apenas 

utilizado um pela professora, pois os outros foram utilizados em anos anteriores), e as “regras 

da sala”, que eram de afixação permanente ao longo do ano.  

Alguns destes cartazes e “placards” já não se encontravam em utilização por parte da 

professora da turma e dos alunos, como, por exemplo: o “mapa dos lanches”, do “tempo”, 

entre outros. Consequentemente, com o passar dos dias de estágio foram-se atualizando os 

“placards” e os cartazes dos alunos com trabalhos novos (por exemplo, a “Península Ibérica e 

os seus Povos”, afixado na primeira semana de estágio em grupo e o “friso cronológico”, 

afixado na segunda semana de estágio em grupo, entre outros).  

Junto à secretária da professora, colocado junto ao telefone, estava disponível uma 

lista de contactos úteis para a sala e o livro de ponto. A figura 6 representa o esquema de 

organização da sala de aula. 
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Figura 6: Planta da sala de aula 

Fonte: Pinto (2016) 

 

2.4.  Planificação e Avaliação  

Nesta secção, iremos demonstrar o quão é importante o uso de planificação e de 

avaliação no ensino e na aprendizagem na EPE e no 1.º CEB.  

2.4.1.  Planificação 

É necessário frisar que durante a Prática de Ensino Supervisionada (Estágio I e II), 

foram realizadas planificações tendo em conta a Direção Regional da Educação (2008, p. 83), 

que refere que a planificação  

(…) assume um papel essencial, na medida em que leva a uma reflexão cuidadosa do educador 

sobre as atividades que vai realizar com o grupo de crianças, reflexão essa que permite sempre 

interrogar-se em função dos resultados e dos processos vivenciados. 

 

Segundo a mesma fonte, o docente deve ainda adotar uma avaliação que fundamenta o 

desenvolvimento do “currículo”, assim como os processos de ensino e de aprendizagem. 

 Deste modo, o Educador deve ter presente o conhecimento das áreas de conteúdo e ter 

noção da importância da diversidade de experiências para o enriquecimento da sua profissão. 

É importante que o Educador comece por observar cada criança e o grupo, de maneira a poder 

averiguar as suas necessidades e interesses, de forma a poder adequar as atividades orientadas 

às crianças, nomeadamente, ao grupo em que se inserem. Com a ajuda da observação 

efetuada, o Educador deve elaborar a planificação não esquecendo também os diversos 
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domínios curriculares, pois é impossível falarmos de planificação sem falarmos de conteúdos 

curriculares que lhe servem de base, sem se fazer uma relação com o que a fundamenta. 

 Daí, ser muito importante ao planificar, ter em conta os objetivos, os recursos, o tempo, 

os alunos e também os programas em vigor.  

2.4.2. Avaliação 

 Depois de aplicar a planificação, há necessidade de avaliar o que foi realizado na sala de 

aula. Para tal, usamos a avaliação formativa, ou seja, forma de avaliação que cria condições 

pedagógicas que possibilitam a execução dos objetivos por grande parte dos alunos. Por este 

motivo, a avaliação formativa é considerada uma estratégia de democratização e de rejeição 

ao fracasso escolar e às diferenças (distinção das crianças, ricos/pobres, negros/brancos, etc.) 

na educação escolar (C. A. Ferreira, 2007).  

 No que diz respeito ao 1.º CEB, o mesmo autor refere-nos que a função formativa tem 

uma finalidade pedagógica, caracterizando-se, genericamente, por incidir no processo de 

ensino e de aprendizagem e não nos seus resultados, tendo como principal objetivo o feedback 

sobre os êxitos e as dificuldades dos alunos. C. A. Ferreira (2007) frisa ainda, que “a abertura 

e o diálogo entre os vários intervenientes nesse processo e papéis activos do aluno e do 

encarregado de educação na avaliação” são importantes. 

Segundo Scallon (2000) citado por C. A. Ferreira, (2007, p. 62) a avaliação formativa 

é  

 (…) um processo de avaliação contínua que tem por objectivo assegurar a progressão dos 

indivíduos implicados num processo de aprendizagem ou de formação, a partir de duas vias 

possíveis: pelas modificações da situação ou do contexto pedagógico; dando a cada indivíduo a 

ajuda de que necessita para progredir, trazendo melhorias ou correctivos apropriados. 

 

Importa ainda frisar que a avaliação também contempla a função sumativa, aplicada 

no mesmo ciclo de estudos. Como afirma C. A. Ferreira (2007), a avaliação sumativa é 

realizada no final da aprendizagem, através de exames ou testes, efetuando um balanço depois 

das várias sequências de ensino e de aprendizagem. Este tipo de avaliação exprime-se, 

quantitativamente, numa escala adotada. Formalmente, apresenta um balanço final e é 

divulgada para o exterior, visto que revela os resultados, publicamente, em tabelas ou grelhas 

de avaliação. 
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Sendo assim, na preparação para a docência, é necessário considerar que o trabalho 

docente se tornou numa atividade singular e complexa, na qual os professores têm 

necessidade, não só de rever as suas práticas letivas, como de introduzir novas metodologias 

de ensino, revelar capacidades e atitudes próprias para facilitar a aprendizagem dos seus 

alunos.



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Desenvolvimento da Prática de Ensino Supervisionada
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Neste capítulo iremos apresentar o trabalho que foi realizado durante as Práticas de 

Ensino Supervisionada (EstágioI e II), sendo a primeira no contexto da EPE e a segunda no 

ensino do 1.º CEB.  

De relembrar, que a experiência de Prática de Ensino Supervisionada (Estágio I) na 

EPE se realizou no Infantário de Vila Real, mais especificamente, durante o período de 10 de 

março a meados do mês de maio do ano de 2014. 

 De seguida, iremos apresentar algumas das atividades realizadas nesta Prática de 

Ensino Supervisionada. 

3.1.Educação Pré-Escolar 

 A Primavera  

 

A figura seguinte mostra um dos produtos finais desta atividade que foi dividida em 

várias tarefas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: A Primavera 

Fonte: Foto do autor 

 

De seguida, iremos apresentar as tarefas mais pormenorizadamente.  

 O Arco-íris  

 

Esta tarefa iniciou a execução do painel de primavera e para tal, foram necessários os 

seguintes materiais: 

- Painel em papel de cenário; 
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- Tintas de cores. 

A tarefa consistiu em pintar o painel alusivo à Primavera e para esse efeito, usamos as 

tintas de cores primárias para formar as cores internas do arco-íris. Posteriormente, pintamos 

as mãos das crianças para, posteriormente, as colocarem no papel de cenário de forma 

orientada a fim de formar o arco-íris completo (ver figura 8). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8: O arco-íris  

Fonte: Foto do autor 

 

 A árvore da Primavera 

 

Para esta tarefa foi necessário usar algum material da tarefa anterior, sendo ele: 

- Painel em papel de cenário com o arco-íris; 

- Lápis de carvão; 

- Tintas verde e castanho. 

 

Iniciamos esta tarefa com a construção de um tronco de árvore e recorremos ao lápis 

de carvão para desenhar a forma desse tronco. Posteriormente, pedimos às crianças para, com 

a ajuda de um pincel, pintarem o tronco da nossa árvore.  

A seguir, pintamos as mãos das crianças de verde para, ordenadamente, colocarem no 

cimo do tronco para se formarem as folhas e os ramos da árvore (ver figura 9). 
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Figura 9: A árvore da Primavera 

Fonte: Foto do autor 

 

 Flores e joaninhas  

 

Vamos complementando a atividade da Primavera. Assim sendo, esta tarefa tem duas 

componentes: as joaninhas e as flores. Assim, para as joaninhas Foram precisas: 

- Meias luas de cartolina vermelha;  

- De marcador preto; 

- Cola.  

Para as flores foram necessários os seguintes materiais: 

- Flores impressas em papel, para colorir;  

- Marcadores de várias cores; 

- Cola.  

 Na construção das joaninhas foi pedido às crianças que dobrassem as pontas da 

semicircunferência para fazer as asas das joaninhas.  

 Posteriormente, pedimos para usando o marcador preto, fazerem, com a ajuda da 

educadora, as pintas características das joaninhas, os seus olhos e boca, (ver figura 10). 

Quanto às flores, estas foram impressas e recortadas pela educadora para que, as 

crianças as colorissem com os marcadores de várias cores. 

Por fim, foram coladas na árvore do nosso painel da Primavera (ver figura 11). 
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Figura 10: As joaninhas    Figura 11: As flores 
    Fonte: Foto do autor    Fonte: Foto do autor 

 

 Mobil de borboleta 

Para a realização desta tarefa, foram necessários os seguintes materiais: 

- Folhas de cores; 

- Tintas; 

- Rolos de papel higiénico; 

- Cola; 

- Acessórios para decorar as antenas da borboleta. 

 

Neste sentido, pediu-se, em primeiro lugar, às crianças para pintarem um rolo de papel 

higiénico a gosto. De seguida, as crianças contornaram as suas mãos nas folhas de cores e 

decoraram as mesmas, estas foram recortadas pela educadora e devolvidas às crianças para 

que estas as colassem no rolo do papel higiénico. Para terminar esta tarefa, colocou-se uma 

“cara” e antenas para que a borboleta ficasse completa (ver figura12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Mobil Borboleta 

Fonte: Foto do autor 
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 A árvore do dia da árvore  

Nesta tarefa foram essenciais os seguintes materiais: 

- Rolos de papel higiénico; 

- Folhas brancas; 

- Lápis de cor; 

- Marcadores; 

- Tintas; 

- Pincel; 

- Tesoura; 

- Cola. 

 

A tarefa consistiu em construir uma mini árvore para recordar o dia mundial da 

Árvore. Para tal, foi necessário que o rolo de papel higiénico fosse pintado de castanho, tendo 

em seguida, as crianças contornado as suas mãos nas folhas brancas e decoraram-nas. Por fim, 

estas foram recortadas e coladas no rolo de papel higiénico já pintado para que se formassem 

os ramos da árvore, como vemos na figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: A árvore do dia Mundial da Árvore 

Fonte: Foto do autor 
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 Poema 

Nesta tarefa apenas foram necessários, o poema “A Primavera”, uma cartolina e 

marcadores. A tarefa consistiu em que as crianças memorizassem um poema simples alusivo à 

quadra que estávamos a tratar. Posteriormente, procedemos ao registo do mesmo, numa 

cartolina, para ficar o arquivo na sala de atividades. Por fim, as crianças decoraram a mesma a 

seu gosto. (ver figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14: Poema “A Primavera” 
Fonte: Foto do autor 

 

 Reciclagem 

 

Conforme aconteceu com a atividade da Primavera, também a atividade da 

Reciclagem se subdivide em várias tarefas, sendo elas as que passamos a expor 

resumidamente a seguir: 

 

 Construção dos ecopontos 

Nesta tarefa foram fundamentais os seguintes materiais: 

- 3 caixas com tampa (neste caso de papelão); 

- Tintas: amarelo, verde e azul; 

- 3 sacos para o lixo. 
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A tarefa decorreu com bastante ânimo por parte das crianças, pois estavam muito 

curiosas para ver o resultado final. 

Começamos por delegar as tarefas, de modo a que todas as crianças pudessem intervir 

na realização da mesma tarefa. O objetivo era transformar as caixas em ecopontos para 

aplicarmos o conceito de reciclagem na sala de atividades (ver figura 15). 

 

 

 

 

 

Figura 15: Ecopontos 
Fonte: Foto do autor 

 

 Reciclando juntos 

 

Esta tarefa sucedeu à tarefa anterior, pois nesta, necessitámos dos ecopontos 

construídos anteriormente e de materiais recicláveis para proceder à sua separação 

corretamente. Assim, as crianças foram separando, individualmente, os materiais em cada 

ecoponto. (ver figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Reciclando juntos 

Fonte: Foto do autor 
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 Canção da Reciclagem 

 

Para esta tarefa foi necessário apenas um Disco compacto (CD) com a música em 

estudo e o ambiente propício para a sua audição. 

Esta tarefa teve o intuito de ajudar as crianças a memorizarem o tema aprendido. 

Assim, consistiu em ouvir a música intitulada “mundo a reciclar” da autoria de Filipe Pinto e 

de modo a que as crianças compreendessem e consolidassem o tema aprendido.  

Este processo foi repetido até que as crianças já fossem capazes de cantarem a música 

autonomamente. 

 

 Pinta-te a reciclar 

 

Esta tarefa existiu para consolidar o que foi apreendido sobre este tema. Deste modo, 

foram necessários: 

- Uma folha com o desenho para colorir; 

- Lápis de cor variada para colorir esse desenho. 

Assim sendo, foram distribuídos às crianças estes materiais e pedimos para que as 

crianças os colorissem a seu gosto (ver figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Pinta-te a reciclar 

Fonte: Foto do autor 
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 Formar conjuntos 

 

Esta atividade consistiu em consolidar um tema já aprendido mas que não tinha sido 

aplicado ainda.  

Assim, para tal, necessitámos de lápis de cor de diferentes cores e tamanhos, para que, 

as crianças tivessem vários componentes de comparação.  

Foi uma tarefa que exigiu bastante diálogo entre elas e a educadora e até um pouco de 

debate foi estabelecido. 

 

 As Profissões 

 

Esta atividade surgiu por sugestão das crianças. Em virtude de a marca “danoninho” 

de iogurtes, na altura, estar a lançar embalagens personalizadas com as profissões, a 

educadora pediu às crianças que consumiam iogurtes líquidos dessa marca que recolhessem as 

respetivas embalagens.  

As crianças escolheram a profissão que desejavam e procederam ao seu registo, 

fazendo um desenho alusivo à mesma (ver figura 18). 

 No final, foram afixadas todas as profissões existentes e houve um diálogo sobre 

todas elas (ver figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Profissão Pintor    Figura 19: As Profissões 

Fonte: Foto do autor                                                        Fonte: Foto do autor 
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 Peso e medida 

 

A atividade do peso e medida surgiu durante um diálogo entre as crianças que 

despertou a atenção da educadora. Consequentemente, a educadora pesou e mediu todas as 

crianças da sala de atividades, tendo necessitado de uma balança e de uma fita métrica.  

No final, procedeu-se ao registo da atividade realizada em suporte de cartolina, no 

qual se verificou qual a criança mais/menos pesada e qual a mais/menos alta (ver figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Peso e Medida 

Fonte: Foto do autor 

 

 A minha família 

 

Esta atividade tinha duas vertentes em estudo, uma era a árvore genealógica (família 

mais próxima: avós, pai e mãe) e, a outra vertente, estava relacionada com figuras 

geométricas. 

Para isso, foi necessário um diálogo introdutório com as crianças, um painel (neste 

caso, em cartolina), com a formação da família em geral e uma folha com uma árvore 

genealógica para cada criança colorir.  

A particularidade desta árvore foi a de que os intervenientes da família estavam 

inseridos em figuras geométricas: as figuras masculinas, num triângulo, as figuras femininas, 

num quadrado, e as crianças num círculo. 

No final, foi tudo registado num painel na sala de atividades (ver figura 21). 
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Figura 21: Árvore Genealógica 

Fonte: Foto do autor 

 

 Os animais 

 

Esta atividade foi proposta pela educadora cooperante, com a finalidade de serem 

abordadas características de alguns animais. Tais características a analisar seriam as do tipo 

de revestimento, de locomoção e de alimentação. 

Foram disponibilizadas imagens de vários animais e as crianças observaram tais 

imagens para identificarem o animal em causa e as características dele. Para isto, recorremos 

a duas tarefas que passamos a descrever sumariamente. 

 A pesca 

Para esta tarefa foram disponibilizadas imagens de uma variedade de animais 

(selvagens e domésticos) plastificadas e com um íman na parte inferior e uma cana com um 

íman na ponta. 

 De seguida, foi pedido às crianças que, de uma forma individual, pescassem os 

animais de acordo com as características que a educadora ia escolhendo aleatoriamente (ver 

figura 22). 
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Figura 22: A pesca 

Fonte: Foto do autor 

 

 As mãos fazem animais 

 

Para esta tarefa foram necessários os seguintes materiais; 

- Uma folha branca; 

- Tinta amarela e preta; 

- Lápis de cor vermelha e preta. 

A educadora pintou as mãos a cada criança, sendo uma mão pintada de amarelo e a 

outra pintada de preto. A mão pintada de amarelo foi colocada na parte superior da folha 

branca disponibilizada e a outra na parte inferior.  

A mão de amarelo foi completada com lápis de cor vermelho para fazer a crista e o 

bico de um pintainho e usado o lápis de cor preta para desenhar as patas. A mão pintada de 

preto foi completada com lápis da mesma cor para desenhar o pescoço de um lobo.  

Ainda foram utilizados olhinhos de plástico (artificiais) que foram adquiridos pela 

educadora com a finalidade de tornar os animais mais reais, tendo sido utilizados para os 

olhos deles, colocando-os, corretamente, na imagem (ver figura 23). 
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Figura 23: As mãos e os animais 

Fonte: Foto do autor 

 

3.2. 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

A Prática de Ensino Supervisionada neste nível de ensino (Estágio I) foi realizada no 

4.º ano de escolaridade durante cerca de quatro meses.  

Foram abordados vários temas, não só de Matemática, mas também das disciplinas de 

Estudo do Meio e Português.  

As atividades realizadas foram concretizadas numa perspetiva de interdisciplinaridade, 

procurando, sempre que possível, serem contextualizadas a fim de poderem ajudar a melhorar 

a aprendizagem dos alunos. 

 Foram sempre realizadas fichas de aplicação que, de certo modo, serviam para avaliar 

as aprendizagens dos alunos no tema abordado.  

Deste modo, visto que este trabalho se debruça mais sobre o Tópico números racionais 

não negativos, importa lembrar que no Estágio II, realizado no 1.º CEB, todas as atividades da 

área da matemática se enquadraram neste tópico e os objetivos específicos para este conteúdo 

foram os seguintes: 

• Compreender frações com os significados quociente, parte-todo e operador. 

• Reconstruir a unidade a partir das suas partes. 

• Resolver problemas envolvendo números na sua representação decimal. 
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• Ler e escrever números na representação decimal (até à milésima) e relacionar 

diferentes representações dos números racionais não negativos. 

• Comparar e ordenar números representados na forma decimal. 

• Localizar e posicionar números racionais não negativos na reta numérica. 

• Estimar e calcular mentalmente com números racionais não negativos representados 

na forma decimal. 

• Adicionar, subtrair, multiplicar e dividir com números racionais não negativos na 

representação decimal. 

• Compreender que com a multiplicação (divisão) de um número por 0,1, 0,01, e 0,001 

se obtém o mesmo resultado do que, respetivamente, com a divisão (multiplicação) desse 

número por 10, 100 e 1000. 

Apresentámos, de seguida, alguns dos temas abordados também nas áreas de 

Português e de Estudo do Meio e as respetivas atividades. 

 

 O quociente da divisão inteira e o quociente racional (ver apêndice 1); 

 

Esta atividade surgiu no decorrer do Estágio II (1.º CEB), e refere-se a uma ficha de 

aplicação na área de Matemática, com o objetivo de aplicar os conhecimentos aprendidos na 

sala de aula relativamente ao quociente da divisão inteira e o quociente racional. 

 

 Relação entre multiplicação e divisão (ver apêndice 2);  

 

Esta atividade também se refere a uma ficha de aplicação na área de Matemática, com 

o objetivo de aplicar os conhecimentos aprendidos na sala de aula relativamente relação entre 

a multiplicação e a divisão. 

 

 Banda desenhada (ver apêndice 3);  

 

Esta atividade surgiu no âmbito da área de Português referindo-se a uma ficha de 

aplicação que incluiu uma parte de informação, na qual foi apresentada a composição de uma 

banda desenhada, de modo a tornar-se uma forma de resumo do tema abordado. 
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 Na figura seguinte mostramos um exemplo de uma das bandas desenhadas utilizadas 

na ficha que se encontra no apêndice 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Exemplo de uma banda desenhada 

Fonte: Apêndice 3 

 

 Fontes históricas (ver apêndice 4_1 e apêndice 4_2); 

 

Esta atividade surgiu no âmbito da área de Estudo do Meio, incluiu dois apêndices, 

sendo que um se referiu a um suporte em “PowerPoint” que apresentou o tema e, o segundo, 

destacou-se como sendo uma ficha de aplicação do tema Fontes históricas. 

 

 Os séculos (ver apêndice 5_1 e apêndice 5_2);  

 

Esta atividade representou um tema da área de Estudo do Meio e envolveu dois 

apêndices, sendo que, um se referiu a um suporte “PowerPoint” com a informação para 

introduzir o tema dos séculos, incluindo ainda, a conclusão da Revolução Francesa. O outro 

apêndice (5_2), referiu-se a uma ficha de aplicação do mesmo tema. 
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 Multiplicação e divisão de números decimais por 0.1, 0.01 e 0.001 (ver 

apêndice 6_1, apêndice 6_2 e apêndice 6_3); 

 

Esta atividade referiu-se a uma ficha de trabalho realizada na área de Matemática, com 

o objetivo de aplicar os conhecimentos aprendidos na sala de aula relativamente à 

multiplicação e à divisão de números decimais por 0.1, 0.01 e 0.001. Esta, incluiu 3 

apêndices, pois um deles reportou-se à multiplicação de números decimais por 0.1, 0.01 e 

0.001, outro referiu-se à divisão de números decimais por 0.1, 0.01 e 0.001 e o último disse 

respeito a uma ficha resumo que incluiu as duas operações de números decimais por 0.1, 0.01 

e 0.001. Apresentamos a seguir um exemplo (figura 25) de uma imagem utilizada na ficha do 

apêndice 6_2 relativa à multiplicação e à divisão de números decimais por 0.1, 0.01 e 0.001. 

 

 

Figura 25: Exemplo utilizado numa das fichas do apêndice 6_2 

Fonte: Apêndice 6_2 

 

 Os Romanos e os Povos Bárbaros (ver apêndice 7_1, apêndice 7_2, apêndice 

7_3 e apêndice 7_4); 

 

Esta atividade dizia respeito a um tema da área de Estudo do Meio e incluiu quatro 

apêndices. Assim, os apêndices 7_1 e 7_2 referiram-se aos povos Romanos, sendo que o 

primeiro apêndice apresenta um “PowerPoint” que introduziu o tema e o segundo diz respeito 

a uma ficha de aplicação sobre o mesmo e, os restantes apêndices apresentaram um 

“PowerPoint” (apêndice 7_3 – ver figura 26) e uma ficha de aplicação sobre os Povos 

Bárbaros (7_4). 
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Figura 26: Exemplo utilizado no suporte “PowerPoint” do apêndice 7_3 

Fonte: Apêndice 7_3 

 

 O soldado João (ver apêndice 8_1 e apêndice 8_2);  

 

Esta atividade enquadrou-se na área de Português. Assim, o apêndice 8_1 diz respeito 

a um texto com o título: O soldado João e o apêndice 8_2, apresenta a ficha de interpretação 

do mesmo. De seguida mostramos a figura 27 que ilustrava o texto utilizado no apêndice 8_1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Exemplo utilizado na ficha do apêndice 8_1 

Fonte: Apêndice 8_1 
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 O Pai Natal (ver apêndice 9_1 e apêndice 9_2);  

 

Esta atividade decorreu no seguimento da atividade anterior, isto é, também se 

enquadrou na área de Português e foi composta de dois apêndices, o primeiro diz respeito a 

um texto com o título: O Pai Natal e, o segundo apêndice, refere-se a uma ficha de 

interpretação do mesmo. 

De frisar, que esta ficha, para além de fazer a análise do texto, contêm alguns 

exercícios de aplicação de gramática. 

 

 Grau dos adjetivos (ver apêndice 10);  

Esta atividade enquadrou-se numa área gramatical, nomeadamente, o grau dos 

adjetivos. O apêndice 10 apresenta uma ficha síntese e contém exercícios de aplicação do 

tema em questão. 

 

 A quarta dinastia (ver apêndice 11); 

 

Esta atividade foi apenas constituída por um apêndice, que disse respeito a um suporte 

em “PowerPoint” com a constituição e caraterização da quarta dinastia (ver figura 28). Este 

tema integrou a área de Estudo do Meio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Exemplo utilizado na ficha do apêndice 11 

Fonte: Apêndice 11 
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 Fichas de verificação relativas a diferentes temáticas (ver apêndice I e 

apêndice II).  

 

Para terminar este capítulo, apresentamos dois apêndices I e II que dizem respeito a 

duas fichas de verificação. Um representa uma ficha de verificação de leitura em voz alta e a 

outra, apêndice II, apresenta uma ficha de verificação de resolução de problemas.  

Embora não sejam atividades práticas para os alunos, correspondem a instrumentos de 

avaliação do professor na sala de aula e que, contribuem para avaliar corretamente os alunos.



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV- Propostas de tarefas aplicando os números racionais não 

negativos e a interdisciplinaridade 
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Neste capítulo serão apresentadas propostas de tarefas relacionadas com a temática em 

estudo. Estas propostas foram surgindo no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada, não 

tendo sido possível realizá-las com os alunos, pois os conteúdos eram sugeridos pela docente 

cooperante e o tempo para serem tratados era reduzido. Assim, estas propostas de tarefas 

podem ser desenvolvidas, tanto na EPE como, no 1.º CEB e constituem uma proposta de 

intervenção nestes níveis de ensino.  

Antes da apresentação das propostas, apresentamos, de seguida, uma secção, onde não 

só são abordados os diferentes tipos de tarefas matemáticas que podem ser implementadas em 

contexto de sala de aula, bem como a sua classificação e potencialidade no ensino e na 

aprendizagem de matemática em geral. 

4.1. Tarefas de índole matemática 

Também Ponte e Serrazina (2009, p. 3), dois dos autores do programa de Matemática 

de 2007, referiam que "é especialmente importante que as tarefas sejam inter-relacionadas 

entre si, apresentadas em sequências coerentes (cadeias de tarefas) de modo a proporcionar 

um percurso de trabalho favorável à aprendizagem do aluno". 

Por seu lado, Ponte (2005) considera que as tarefas determinam em grande medida as 

oportunidades de aprendizagem oferecidas aos alunos, pois é através da sua formulação que o 

professor concretiza o conhecimento dos conteúdos que pretende lecionar. Dessa forma, as 

tarefas estão intimamente ligadas ao processo de construção desse conhecimento, o que leva a 

distinguir tarefa de atividade.  

Também Ponte (2005) define a atividade como aquilo que um aluno desenvolve em 

determinado contexto, desde o que faz até à maneira como se envolve nas situações de aula, e 

define a tarefa como o objetivo de cada uma das ações desenvolvidas pelo aluno, o que é 

apresentado ao aluno para que ele resolva num período de tempo. Por outro lado, o NCTM 

(2007) indica que na elaboração de uma determinada tarefa teremos que ter em conta o nível 

de dificuldade, se tem ou não procedimentos rotineiros, a complexidade do desafio e o grau 

de abertura. 

Das tarefas expostas, as investigações matemáticas são as que promovem a 

experiência matemática dos alunos, uma vez que lhes proporciona experienciar os processos 
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característicos da matemática, tais como a formulação de questões e conjeturas, teste e 

argumentação sobre as conjeturas (L. Santos, Brocardo, Pires, & Rosendo, 2002). 

Por outro lado, Martinho e Ponte (2005) afirmam que este tipo de tarefas promove um 

maior envolvimento dos alunos, apresentando, assim, um desafio elevado e, tal como a 

resolução de problemas, permite que as perguntas possam ser colocadas, tanto pelo professor, 

como pelos alunos. 

No entanto, devemos compreender que as recomendações para o ensino de 

Matemática indicam que a escola deve ser para todos e que a todos deve ser dada uma 

oportunidade de aprender, independentemente da motivação de cada aluno, (NCTM, 2007). Já 

Ponte (2005) indica, também, que reduzir a aprendizagem matemática à resolução de 

exercícios, pode levar ao empobrecimento do nível de desafio na aula, o que pode conduzir à 

desmotivação dos alunos, defendendo que, “para a maioria dos alunos, fazer exercícios em 

série não é uma atividade muito interessante” (p. 4). 

No que toca às tarefas de investigação e exploração, a diferença é o grau de 

dificuldade exigido na sua resolução (Ponte, 2005). Conforme este autor, é suposto que uma 

tarefa de exploração tenha um grau de dificuldade menor do que uma de investigação. 

Acrescenta, ainda, que essa diferença existe muitas vezes na facilidade/dificuldade na 

elaboração da dita tarefa. Apesar de apresentarem diferentes graus de exigência, ambas as 

tarefas são caracterizadas pelo grau de abertura de estratégias e dos resultados. 

Pelas suas caraterísticas, as tarefas de modelação podem promover aproximação do 

aluno à matemática e, desse modo, criar motivação para a aprendizagem, pois apresentam-se 

aos alunos num contexto de realidade, revestindo-se, de um modo geral, de uma natureza 

problemática e desafiante. As tarefas de modelação podem resultar de explorações, problemas 

ou investigações, conforme o grau de estruturação da tarefa. (V. S. Silva, 2017). 

Para concluir, importa, ainda, referir que o papel do contexto nas tarefas matemáticas 

pode incidir sobre o quotidiano das crianças, as suas vivências pessoais, o seu dia-a-dia, ou 

pode remeter o aluno apenas para o universo matemático (Cardoso, 2016). Assim, também, 

Ponte e Quaresma (2012) afirmam que:  

(…) Na aprendizagem da Matemática os alunos precisam de trabalhar em diversos contextos – 

realísticos, de semi realidade e matemáticos (…) a atividade do aluno terá por base não só as 

suas experiências em contextos da realidade como as suas experiências matemáticas 

anteriores. (…) Ir-se-á libertando da necessidade de contextos da realidade, trabalhando num 
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nível cada vez mais formar, sendo capaz de recorrer a contextos informais sempre que 

necessário. (p. 196) 

 

4.2. Propostas de tarefas para a Educação Pré-Escolar 

 

No que toca à EPE, este tema de números racionais não negativos é um pouco restrito, 

pois é um tema mais abordado no 1.º CEB. Ainda, assim, existem algumas atividades que 

podem iniciar a abordagem ao tema nesta faixa etária. De seguida, propomos algumas dessas 

atividades, listando os materiais a usar e as metas de aprendizagem (M. Silva, & Núcleo de 

Educação Pré- Escolar, 1997) a atingir. 

 O dia dos namorados 

Materiais: Um círculo de diâmetro r; 

       Um quadrado de lado r; 

Metas de aprendizagem: com a execução desta atividade pretende-se que a criança: 

     - Distinga as figuras geométricas corretamente; 

     - Classifique as figuras como um círculo e um quadrado respetivamente; 

     - Compreenda que os nomes das figuras geométricas (quadrado e círculo) se 

aplicam independentemente da sua posição ou tamanho; 

     - Associe a cor ao objeto. 

 

 Esta atividade engloba duas tarefas, sendo a primeira, pintar metade de cada uma das 

figuras geométricas. Assim, pede-se que as crianças dividam as figuras em duas partes iguais 

e, seguidamente, pintem uma dessas partes de cor amarela, correspondente à metade de cada 

uma delas. 

 Na segunda tarefa desta atividade, pede-se às crianças para usarem as figuras 

geométricas da tarefa anterior, para as dividir novamente, mas, desta vez, dividi-las em quatro 

partes e pintar uma dessas partes da cor verde.  

 Deste modo, as crianças poderão olhar para cada uma dessas figuras e identificar a sua 

metade e um quarto de cada. 

 Tangram “coração partido” 

Materiais: Círculo de diâmetro r; 
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                 Quadrado de lado r (pintados na atividade anterior).  

Metas de aprendizagem: com a execução desta atividade pretende-se que a criança: 

 - Distinga as figuras geométricas corretamente; 

 - Classifique as figuras como um círculo e um quadrado respetivamente; 

 - Use coordenadamente as figuras geométricas para formar um coração; 

  - Associe a imagem final a um coração partido. 

 

 Nesta atividade, pretende-se criar uma variante do tangram “coração partido”. Assim, 

pede-se às crianças que, com as figuras da atividade anterior, usem o círculo para ser 

recortado em duas partes e construam um coração. 

 

Interdisciplinaridade: Como serão duas atividades sugestivas para o dia dos namorados 

ou dia de S. Valentim, estas podem ser introduzidas com a leitura de uma história ou de um 

conto alusivo a este dia. Deste modo, já estaríamos a abordar a área de expressão e 

comunicação, mais especificamente no domínio da Linguagem Oral e da Abordagem à 

Escrita.  

Para terminar o tema do dia dos namorados, propõe-se, ainda, ouvir, cantar e dançar 

uma música, ou ver um vídeo referente ao dia de S. Valentim. Abrangendo, ainda, as áreas da 

Expressão e Comunicação, em particular, o domínio da Expressão Artística. 

4.2.  Propostas de tarefas para o 1.º Ciclo do Ensino Básico  

No que respeita, agora ao 1.º CEB, neste, existem várias atividades que promovem nos 

alunos aprendizagens significativas. Neste tópico, iremos deixar algumas sugestões a serem 

usadas em contexto de sala de aula para este nível de ensino, tendo optado por apresentar 

questões/problemas, pois entendemos ser o mais adequado para o desenvolvimento do 

raciocínio matemático nesta faixa etária. 

 Dobras e mais dobras 

Materiais: Uma tira de papel; 

          Um lápis.  
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Nesta atividade é dada uma tira de papel que representa o “todo”, sendo pedido aos 

alunos que representem três partes diferentes dessa tira. Envolve o significado parte-todo dos 

números racionais e uma grandeza contínua, sendo a informação dada na representação verbal 

e ativa (tiras).  

A resposta podia ser dada numa representação à escolha do aluno (verbal, decimal, 

fração ou percentagem). Trata-se de uma atividade contextualizada numa situação da vida 

corrente – tiras de papel, que são dobradas em várias partes. 

 Almoço com as amigas 

Materiais: Imagem com um menu;  

     Enunciado de um problema. 

Apresentamos, de seguida, um exemplo de um enunciado de um problema e na figura 

29, um exemplo de um menu. 

 

Problema: A Ana convidou 4 amigas para irem almoçar a um pequeno restaurante no dia dos 

seus anos. Todas decidiram escolher o prato do dia. No entanto, estavam indecisas sobre 

como encomendar as doses pois consideravam que uma dose daria para duas pessoas.  

a) Que diferentes possibilidades teriam de o fazer?  

b) Qual das possibilidades é mais económica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Menu 

 



 

 

69 

 

 

Neste problema pede-se que os alunos apliquem os conhecimentos sobre parte-todo, 

lidem com aspetos monetários e vejam qual é a decisão a tomar mais vantajosa para que o 

menu seja o mais económico possível. 

 Cachorros para o lanche 

Materiais: Enunciado de um problema; 

     Uma folha; 

     Um lápis. 

Mais uma vez, apresentamos, de seguida, um exemplo de um problema. 

 

Problema: O João está a preparar cachorros para o seu lanche e de mais 5 dos seus amigos. 

Ao ver que só tem uma lata com 8 salsichas, ficou um bocado indeciso. Como é que pode 

repartir as salsichas de modo a que todos os cachorros fiquem iguais?  

 

Neste problema, pede-se aos alunos para encontrarem a melhor forma de dividirem a unidade. 

 

 Bolas brancas e amarelas 

Materiais: Folha de papel com enunciado de um problema;  

     Um lápis. 

A seguir, apresentamos um exemplo de um problema a ser utilizado. 

 

Problema: Observa a embalagem de bolas de 2 cores (ver figura 30).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Embalagem de bolas de duas cores 
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a) Completa a etiqueta que está na figura 31, de modo que ela represente, 

relativamente ao total de bolas, a parte de bolas brancas e a parte de bolas 

amarelas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Etiqueta 1 

                                             

b) Quantas bolas brancas e amarelas poderá ter uma embalagem que tem a seguinte 

etiqueta (ver figura 32): 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Etiqueta 2 

 

 Nesta atividade, pretende-se, em primeiro lugar, que os alunos analisem a exposição 

das bolas e saibam representá-las sob a forma de fração. Por último, pede-se que os alunos 

analisem a proposta e demonstrem em forma de desenho o que a fração representa.  

 

 Depósito do carro 

Materiais: Folha de papel com enunciado de um problema; 

     Um lápis. 

Um exemplo de um problema pode ser o seguinte: 
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Problema: O Sr. Amílcar tinha o depósito do seu carro cheio. Foi visitar a filha mais velha e 

gastou ¼ desse depósito. Representa no mostrador do carro (ver figura 33, a letra F 

representa o depósito cheio) a quantidade de combustível que o Sr. Amílcar tinha quando 

chegou a casa da filha.  

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Mostrador que indica a quantidade de combustível 

 

Esta atividade é bastante simples, mas exige muita atenção dos alunos à direção do 

ponteiro que nos indica o nível de abastecimento do carro.  

 Dobragens  

Materiais: Folha de papel com o enunciado de um problema; 

     Lápis de cores: verde, cor-de-rosa e castanho. 

Exemplo de um problema: 

 

Problema: A Catarina encontrou uma folha dobrada no chão. Afirma que, ao desdobrá-la, 

ficou com 12 partes iguais.  

a) Usando uma folha de papel explica como é que a Catarina pode ter feito as 

dobragens. Quantas dobragens podem ter sido feitas pela Catarina?  

b) Pinta de verde, 1/12 da folha. 

c) Pinta de cor-de-rosa, 3/12 da tua folha 

d) Pinta de castanho, 6/12 da tua folha de papel. 

 

Esta atividade é muito prática e de fácil aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

Assim, pretende-se que os alunos usem uma folha de papel e ponham em prática o exemplo 

do enunciado do problema proposto e, deste modo, respondam à questão.  
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De seguida, usem as dobragens que executaram e realizem o restante problema 

corretamente. 

 Chocolates 

Materiais: Folha de papel com o enunciado de um problema; 

     Um lápis. 

  

Problema: O André, o Luís e o Diogo compraram, cada um, um chocolate igual de manhã. À 

tarde, tiveram a seguinte conversa: 

André: Eu já comi mais de metade do meu chocolate. 

Luís: Eu já comi quase metade, mas não chegou. 

Diogo: Eu não comi quase nada, só um bocadinho. 

Sabemos que um deles comeu 3/8 d chocolate; outro, 3/5 e o outro, 2/20 do chocolate, 

que quantidade de chocolate comeu cada um dos amigos? 

 

Com esta atividade pretende-se que os alunos percebam que cada um dos 3 amigos 

comeu diferentes quantidades do seu chocolate.  

Pretende-se, ainda, que os alunos estabeleçam uma correspondência e façam uma 

comparação das frações apresentadas. 

 

 Treino de basquetebol 

Materiais: Folha de papel com o enunciado de um problema; 

     Um lápis. 

  

Problema: Num treino de basquetebol, dois jogadores (o Henrique e o Tomé) estiveram a 

fazer lançamentos ao cesto e o Henrique conseguiu marcar 4 dos 6 lançamentos, enquanto o 

Tomé conseguiu marcar 7 dos 12 lançamentos. 

a) Representa sob a forma de fração os lançamentos concretizados por cada um deles. 

b) Indica quem deveria ser escolhido para representar a equipa e porquê 
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Com este problema pretende-se que os alunos saibam aplicar o conceito de fração, 

bem como, saibam analisar os dados corretamente e sejam capazes de dar a sua opinião 

relativamente a este tema. 
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Considerações finais  

 

A ideia do que devia ser a matemática na escola foi-se alargando e, hoje em dia, 

considera-se que esta deve compreender, para além dos NO, a medida, a geometria, a 

estatística e as probabilidades. De realçar a importância do raciocínio na capacidade de 

resolução de problemas e na aptidão para comunicar matematicamente, pois, este, é 

considerado uma orientação fundamental para todos e não, unicamente para os melhores 

alunos. 

Assim sendo, este relatório reflete o processo de formação desenvolvido durante o 

Estágio I e o Estágio II realizados no âmbito da Prática Ensino Supervisionada, 

nomeadamente, na EPE e no ensino do 1.º CEB, tanto na sua vertente teórica como prática.  

Durante este relatório, procedemos ao enquadramento teórico do tema em estudo, para 

que, fosse possível a consciencialização dos saberes científicos relacionados com os dois 

níveis de ensino com que nos deparamos, nomeadamente, as suas especificidades e as dos 

docentes que os integram, bem como, as metodologias que caracterizam estes níveis de 

ensino, em especial a interdisciplinaridade. 

Com a realização deste relatório, podemos constatar que a aprendizagem do número 

racional é muito complexa. Portanto, para que esta aprendizagem seja significativa, é 

necessário trabalhar o conceito em diferentes contextos. Foi-nos possível ainda, refletir sobre 

a compreensão da progressão do conceito de número racional nos alunos, bem como, observar 

e analisar as aprendizagens adquiridas. 

Na verdade, a Prática de Ensino Supervisionada na EPE e no 1.º CEB, embora esta 

temática não fosse abordada como nós gostaríamos, constou de uma experiência 

enriquecedora, pois foi-nos possível realizar outro tipo de atividades de forma a contribuir 

para uma aprendizagem significativa dos alunos. 

 Para além disso, a realização deste relatório contribuiu para que, num futuro, como 

professoras, estejamos mais conscientes do tipo de tarefas que são propostas aos alunos e a 

forma como devem ser geridas e dinamizadas para a sua exploração nas aulas. Em jeito de 

conclusão, partilhamos a ideia preconizada por Moreira e Oliveira (2003) de que “ (…) o 

número é fundamental na Matemática e desempenha um papel insubstituível na nossa 

cultura.” (p. 104). 
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Esperamos ainda, que as atividades propostas para ambos os ensinos, na temática dos 

números racionais não negativos, sejam, uma inspiração para os professores as aplicarem nas 

suas aulas, visto que, não é de todo fácil encontrarmos atividades diferentes para a abordagem 

deste tópico. 
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