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RESUMO 

 
A introdução das TIC nas salas de aula já é uma realidade em muitos espaços 

educativos e é fundamental que continuem a aparecer projetos ou ideias que desenvolvam 

o processo de ensino e de aprendizagem. 

Cada vez mais, estudos realizados no âmbito das TIC reportam para a importância 

da inclusão das tecnologias na sala de aula, pois estas ferramentas, quando utilizadas 

adequadamente, promovem uma atitude positiva face à disciplina, conduzem ao aumento 

do interesse e da motivação dos alunos desenvolvendo ao mesmo tempo, competências 

transversais a diversas áreas curriculares. 

Particularmente na matemática, a inclusão de que falamos surge contemplada nos 

documentos legais orientadores da área curricular, contudo, é da responsabilidade do 

professor, selecionar os melhores meios tecnológicos e adequa-los ao processo de ensino-

aprendizagem. Querendo corresponder a essas expectativas, nesta dissertação é 

apresentada uma experiência da utilização de uma plataforma online interativa designada 

por Kahoot, realizada numa turma de 5º ano de escolaridade na disciplina de matemática, 

numa escola no norte de Portugal no âmbito da prática de ensino supervisionada. Com 

esta utilização, pretendeu-se verificar as possibilidades de integração da plataforma nas 

aulas de matemática e testar a proficuidade desta ferramenta enquanto recurso 

pedagógico.  

A realização do Kahoot, assemelha-se aos mediáticos jogos de perguntas de 

escolha múltipla, e implica que os alunos tenham ao seu dispor tablets ou smartphones, 

para poderem validar as suas respostas. Precedentemente, esta plataforma online oferece 

a possibilidade de editar e formular as questões que o utilizador desejar, antes da 

realização do jogo com os alunos, o que permite criar perguntas relacionadas com os 

conteúdos que se pretendem avaliar. No final da realização de cada jogo, o Kahoot cria 

automaticamente um documento com todas as informações estatísticas da performance 

de cada aluno, permitindo uma análise individualizada das suas dificuldades e sucessos, 

especificamente em cada questão.  

Palavras-Chave: TIC, matemática, Kahoot.  
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ABSTRACT 

 
The introduction of ICT in classrooms is already a reality in many educational 

spaces and it is fundamental that projects or ideas that develop the teaching and learning 

process continue to appear. 

Increasingly, ICT studies report on the importance of including technologies in 

the classroom, as these tools, when used properly, promote a positive attitude toward the 

subject, lead to an increase in the interest and motivation of the students developing at the 

same time, transversal competences to diverse curricular areas. 

Particularly in mathematics, the inclusion of which we speak is contemplated in the legal 

documents guiding the curricular area, however, it is the teacher's responsibility to select 

the best technological means and adapt them to the teaching-learning process. In order to 

meet these expectations, this dissertation presents an experience of the use of an 

interactive online platform called Kahoot, conducted in a group of 5 years of schooling 

in mathematics, in a school in the north of Portugal within the scope of supervised 

teaching practice. With this use, it was intended to verify the possibilities of integration 

of the platform in mathematics classes and to test the proficuity of this tool as a 

pedagogical resource. 

Kahoot's performance is similar to mediated multi-choice quiz games and implies that 

students have at their disposal tablets or smartphones in order to validate their answers. 

Previously, this online platform offers the possibility to edit and formulate the questions 

that the user wants before playing the game with the students, which allows to create 

questions related to the contents that are intended to be evaluated. At the end of each 

game, Kahoot automatically creates a document with all the statistical information of the 

performance of each student, allowing an individualized analysis of their difficulties and 

successes, specifically in each question. 

Key words: ICT, mathematics, Kahoot. 
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INTRODUÇÃO 

 

O evidente avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que invade 

e caracteriza a nossa sociedade, posiciona-nos num mundo de enorme alcance a partir de 

formas de comunicação cada vez mais céleres e síncronas.  

O permanente progresso das TIC dispõe de uma infindável variedade de recursos, 

desenvolvidos para melhorar os vários setores da sociedade, nomeadamente a escola. É na 

educação que se tem verificado uma profunda revolução tecnológica, com a integração de 

novos dispositivos multimédia e pela extensão das redes. 

Cada vez são mais os estudos que apontam para as vantagens da integração das TIC 

no processo de ensino e aprendizagem, referindo que estas ferramentas constituem um 

recurso didático cada vez mais presente na prática docente, eleito pelas suas vantagens 

potenciadoras de motivação, interesse, e principalmente facilitadoras de aprendizagens 

significativas. 

Foi a partir da motivação gerada pela plataforma Kahoot, que surgiu o interesse de 

investigar os contributos da sua aplicabilidade na área da matemática. O primeiro contacto 

com a aplicação, aconteceu no âmbito da observação de uma aula de matemática, no contexto 

de Prática de Ensino Supervisionada (PES), que desde logo captou o nosso interesse por ser 

um recurso extremamente inovador e ao pressupormos que as TIC poderão dar um contributo 

importante para a compreensão da matemática. 

Mediante o paradigma atual da sociedade em que vivemos, também considerarmos 

necessário investigar sobre os impactos que as TIC têm sobre a educação em geral, 

destacando as possibilidades que surgem no seio do desenvolvimento educativo. Esta 

premência é cada vez mais evidente quando pensamos na necessidade dos docentes 

integrarem na sua prática, de forma adequada, o uso de recursos tecnológicos. Neste 

contexto, o Kahoot surgiu como o pretexto ideal para levar esta investigação a cabo. 

O planeamento deste projeto exigiu, naturalmente, que fossem estabelecidos 

objetivos. A questão problema que se interpela no domínio desta dissertação é comum a 

vários estudos que se têm realizado no âmbito das Tecnologias Educativas.  
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Precisamente para este estudo, foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

i. Apresentar o resultado de uma experiência com o Kahoot; 

ii. Verificando se a escola em estudo reúne as condições necessárias para a 

utilização de recursos tecnológicos, desenvolvidos para facilitar o processo 

de ensino. 

iii. Procurar medidas capazes de superar eventuais entraves impostos durante a 

realização das experiências; 

iv. Testar a proficuidade da plataforma Kahoot num contexto de educação 

matemática; 

v. Desmistificar a integração das Novas Tecnologias no processo de ensino, 

onde prevalece o receio e desmotivam uma boa parte da comunidade docente, 

tendo em conta as potencialidades encontradas durante a experiência; 

vi. Apresentar mais um recurso tecnológico, capaz de ser integrado na prática 

letiva de qualquer docente; 

 

Para todos os objetivos aqui apresentados, procuraremos encontrar justificações 

presentes na literatura científica, que comprovem a veracidade dos mesmos.  

Os resultados obtidos durante a investigação patenteada nesta dissertação, serão alvo 

de reflexão e análise, compreendendo uma componente teórica e uma componente teórica 

prática. 

Nesse sentido, relativamente à estrutura da presente dissertação, achamos oportuno 

dividir estas componentes em duas partes.  

A Parte I corresponde à revisão da literatura que resultou de uma pesquisa ponderada 

sobre o tema em questão, onde constam três capítulos. 

O primeiro capítulo prende-se com a procura da génese do termo tecnologia, 

examinando sucintamente a sua evolução desde o seu primórdio até à contemporaneidade. 

Associado à aceção deste vocábulo principal pretendemos, no ponto a seguir, compreender 

os termos que estão na base da terminologia Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Posteriormente, faremos uma análise dos principais impactos das TIC que caracterizam a 

sociedade atual.  

Centrando as TIC no ensino, no segundo capítulo é feito um breve resumo sobre a 

integração destas no sistema de ensino português, de modo a entender a rapidez com que 
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este processo de desenvolveu. A seguir é feita uma análise sobre o impacto das TIC no 

processo de ensino, averiguando as vantagens e desvantagens desta integração. Para entender 

concretamente os contributos do uso das tecnologias na disciplina de matemática, é 

apresentada ainda neste capítulo, uma análise nesse sentido. 

O capítulo três foca-se na descrição do Kahoot, que é plataforma utlizada nesta 

investigação, relatando, criteriosamente, todas as funcionalidades do mesmo. Associadas a 

esta descrição ainda serão apresentadas algumas vantagens apontadas na literatura 

disponível. É com este capítulo que encerramos a Parte I e iniciamos a segunda parte da 

dissertação que integra os restantes capítulos. 

A segunda parte, designada de enquadramento prático, integra os capítulos sobrantes. 

No 4.º capítulo, são apresentadas as opções metodológicas adotadas para a viabilização do 

estudo, onde é feita uma breve caraterização da instituição, designadamente o Agrupamento 

Morgado Mateus, a sala onde foram executadas as experiências com o Kahoot, e a turma do 

2.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus. Neste capítulo 

também são referidos os instrumentos de recolha de dados utilizados para a realização desta 

investigação.  

No capítulo cinco é feita a descrição das duas experiências realizadas com o Kahoot 

no contexto da educação matemática. No sétimo e oitavo capítulo são analisados e 

apresentados os dados recolhidos e apresentadas a nossas conclusões, com base na literatura 

recolhida na Parte I. 

Nesta segunda parte do trabalho, houve sempre a preocupação em estabelecer uma 

articulação entre a componente prática e a componente teórica, para garantir uma maior 

veracidade dos resultados obtidos.  
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CAPÍTULO 1 – A Sociedade da Tecnologia, da 

Informação e Comunicação 
 

Nota introdutória: Este capítulo integra a fundamentação teórica relativa ao conceito da 

tecnologia (1.1.), onde é feita uma descrição das suas diferentes aceções assim como uma 

análise da evolução do seu significado. Posteriormente, será feita uma breve análise da 

origem do conceito Tecnologia de Informação e Comunicação (1.2). No final deste capítulo 

é feita uma descrição do impacto das TIC na sociedade atual (1.3). 
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1.1. Tecnologia: conceito, origem e evolução  

Antes de perscrutarmos a aceção associada à tecnologia, convém referir que este conceito 

está intrinsecamente associado ao conceito de técnica. Para compreendermos a relação entre 

estes dois termos é importante remetermo-nos à cultura grega, tal como é referido por Bastos 

(2011), onde a designação technologia, surge a partir da união dos termos tékhne que faz 

referência à arte, e logos, que dentro do seu campo semântico significa, entre outras coisas: 

palavra, fala, tratado.  

Por outro lado, Veraszto et al. (2008) defendem que a aceção primitiva do termo téchne 

descende de umas das polissemias de um verbo que significa fabricar, produzir, dar à luz, 

saber fazer e que a palavra logos significa razão. A partir destes significados, os autores 

concluem que o termo tecnologia significa a “razão do saber fazer”.  

A “razão do saber fazer” e o conhecimento prévio da arte de executar envolve duas 

componentes que podemos considerar práticas e teóricas. A dimensão prática da tecnologia 

é atribuída à técnica, tal como considera Silva (2001a: 842,) a técnica é uma forma humana 

de fazer que implica uma metodologia operacional controlada através do conhecimento de 

causa. Este termo associa-se à tecnologia quando a dimensão do “saber fazer” se atribui à 

técnica. Segundo o autor, a tecnologia vai para além do que é feito a partir da experiência 

pessoal (empeiría), e que este termo passa a ser considerado como a “teoria da técnica”, 

posicionando-se desta forma a meio caminho das ciências meramente especulativas e os 

conhecimentos aplicativos técnicos. Quintanilla (1995) corrobora com esta aceção, se 

tomarmos o conceito de técnica como um meio instrumental de eficácia, ou seja, como um 

sistema de ação, intencional e orientado para a transformação. Esta terminologia atribui à 

técnica um valor de praticabilidade no campo da tecnologia, sem que se descure o 

conhecimento científico que lhe é inerente. Silva, Blanco, Gome e Oliveira (1998) 

asseveraram a importância da ciência no âmbito do desenvolvimento tecnológico, pois é 

baseado em conhecimentos racionais que a tecnologia se constrói, se utiliza e se avalia.  

Com o avançar dos tempos, os aspetos conceptuais dos termos tecnologia e técnica 

acabaram por ser alargados, abarcando novos conceitos e contextos.  

 Blanco & Silva (1993) afirmam que nos primórdios do século XVIII, devido ao 

estreitamento do saber técnico e ao saber intelectual, a tecnologia passou a ser considerada 

uma ciência que procurava explicar de forma racional e fundamentada a aplicabilidade da 

resolução de problemas. 
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 Na ótica de Kenski (2008), a tecnologia resulta do conhecimento e dos princípios 

científicos que se aplicam ao planeamento, à construção e à utilização de um equipamento 

num determinado tipo de atividade. Às formas ou habilidades especiais de lidar com cada 

tipo de tecnologia, para executar ou fazer algo, chamamos de técnicas. Algumas dessas 

técnicas são muito simples e fáceis de aprender, muitas delas são hereditárias e integram os 

costumes e hábitos sociais de um determinado grupo de pessoas. Podemos verificar a 

variedade de técnicas aplicadas ao mesmo contexto, se nos centrarmos nas práticas de 

preparar determinados alimentos, que variam muito entre os povos e são característicos de 

uma determinada cultura. Existem tecnologias que exigem técnicas mais elaboradas 

representadas por habilidades e conhecimentos específicos e mais complexos. Pilotar um 

avião a jato, por exemplo, requer conhecimentos e práticas especializadas (Kenski, 2008).  

Atualmente, o conceito de tecnologia é apresentado por Costa et al. (2017) como um 

conjunto de equipamentos e ferramentas desenvolvidas para satisfazer as necessidades do 

ser humano, e que permitem através de conhecimentos científicos, a resolução de problemas 

práticos. 

Para além destas perceções, existe ainda uma visão redutora e pejorativa, muitas vezes 

atribuída ao conceito de tecnologias. Essa conceção, associada a algo perigoso, negativo e 

ameaçador, aflora na sociedade um sentimento de medo (Kenski, 2007). Mas se refletirmos 

sobre o importante papel que algumas dessas tecnologias têm nas nossas vidas, presentes em 

muitas atividades básicas, podemos perceber que apesar de muitas delas parecerem naturais, 

as tecnologias surgiram para nos garantir uma melhor qualidade de vida. 

 Deste modo, apesar de todas as definições apresentadas irem ao encontro de um 

conceito comum – o bem estar do ser humano – não conseguimos chegar a uma definição 

exata e consensual do termo tecnologia, pois tal como afirmam Veraszto et al. (2008) torna-

se difícil chegar a uma definição precisa deste termo, tendo em conta que ao longo da história 

o conceito é interpretado de diferentes formas e por diferentes pessoas que se baseiam em 

teorias muitas vezes divergentes, dentro de variados contextos.  

Sumariamente, podemos olhar para a tecnologia como um conjunto de instrumentos, 

teorias ou processos que progridem as habilidades de como o ser humano interage com o 

mundo. A tecnologia pode ser palpável, como é o caso dos instrumentos e ferramentas, ou 

de caráter conceptual, como no caso das teorias e técnicas. 
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1.2. Tecnologias de Informação e Comunicação 

Na era digital em que vivemos, toda a informação, seja ela texto, imagem, som, vídeo ou 

áudio está ou pode estar digitalizada, isto devido à eficácia com que o computador processa 

a informação que é capaz de ser transferida em desenvoltos sistemas de comunicação 

(Paiva, Silva & Baptista, 2006). Este processo é possível graças às Tecnologias de 

Informação e Comunicação.  

Esta denominação, habitualmente representada através do acrónimo TIC, surgiu, 

segundo Ricoy & Couto (2012), nos finais dos anos 90, concretamente numa publicação 

criada pelo governo britânico. As autoras afirmam que as TIC abrangem os meios técnicos 

que manipulam informação e promovem a comunicação, incluindo o hardware e software 

necessários para esse efeito. 

A Figura 1 ilustra com clareza o significado de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, tendo em conta a origem das palavras que compõem o vocábulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

(TIC) 
 

Tecnologia 
 

Informação 
 

Comunicação 
 

 

Origem da Palavra  
Provém das palavras gregas techné, que significa 
saber fazer, e logia que significa conhecimento 
organizado. 
 Significado  

É o conhecimento adquirido e organizado relativo a 
uma determinada área de intervenção. 

Origem da Palavra  

Provém da palavra latina informatióne. 
 
Significado  
Ato ou efeito de informar. Conjunto de dados 
articulados de forma a terem significado. 

 

 

 

Origem da Palavra  
Deriva do latim communis que significa comum. 

Significado  
É o conhecimento adquirido e organizado relativo a 
uma determinada área de intervenção. 

Figura 1 - Definição do conceito Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Adaptado de (António, 2015; Perles, 2007) 
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Para Marquès (2004), quando unimos estas três palavras, temos como referência o 

conjunto de avanços tecnológicos que nos proporcionam a informática, as telecomunicações 

e as tecnologias audiovisuais, que compreendem os desenvolvimentos relacionados com os 

computadores, Internet, telefone, os mass media, as aplicações multimédia e a realidade 

virtual. Estas tecnologias proporcionam-nos informação, ferramentas para o processo e 

canais de comunicação. 

Para completar esta definição, Afonso (2010) afirma que as TIC envolvem todos os 

procedimentos, métodos e equipamentos utilizados para processar informação e comunicar. 

Estas tecnologias potenciaram e tornaram menos palpável o conteúdo da comunicação, por 

meio da digitalização e da comunicação em redes para a captação, transmissão e distribuição 

das informações, que podem assumir a forma de texto, imagem estática, vídeo ou som.  

Damásio (2007) define a Tecnologia de Informação e Comunicação como o conjunto de 

artefactos, atividades comunicacionais e arranjos sociais, entendendo-se a todo o material 

informático que é utilizado para desenvolver atividades que permitam a comunicação virtual, 

entre pessoas de uma mesma sociedade ou de outras sociedades bastante diferentes e 

distantes, criando uma partilha de saberes sociais e culturais.  

De acordo com Kenski (2008), as TIC conectam diversas formas eletrónicas de 

armazenar, tratar e difundir as informações, e estas passam a ser mediatizadas, após a união 

da informática com as telecomunicações e com o audiovisual. O resultado é um produto que 

tem como uma das suas características, a possibilidade de interação e a linguagem digital. 

De um modo geral, sustentados na revisão bibliográfica, podemo-nos referir às TIC, 

como meios e recursos consagrados para o processamento e transmissão de informação, que 

hoje em dia estão presentes em diversas áreas da sociedade. Por poderem ser consideradas 

instrumentos de trabalho no mundo atual, é primordial conhece-las e, para além disso, 

domina-las.  
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1.3. As tecnologias na Sociedade da Informação  

 A crescente facilidade de acesso à informação propiciada por vários recursos 

tecnológicos, a necessidade de comunicar inerente ao ser humano, cada vez mais 

simplificada por variados meios, são apanágio da sociedade em que vivemos atualmente. 

Segundo Ponte, (2000) estas características surgem devido ao aparecimento das TIC, 

gradualmente impregnadas no nosso quotidiano, que provocaram a mudança do paradigma 

da sociedade, conduzindo à noção atual de estarmos perante uma Sociedade da Informação. 

Esta designação, atribuída à sociedade contemporânea, é consequência dos tempos 

modernos, propiciada em grande parte pela globalização, e pelo avanço das tecnologias, 

particularmente associadas ao computador e às telecomunicações (Vaz, 2013). 

 Efetivamente, as tecnologias estão presentes nos mais variados espaços sociais e 

culturais contemporâneos, e a sua influência manifesta-se no modo de vida dos cidadãos e 

na forma como estes se organizam, acabando por gerar uma dependência devido à 

naturalidade com que os computadores se integraram na vida dos cidadãos, e à consecutiva 

omnipresença da internet e a multimédia na vida atual (MSI, 1997). Esta dependência, e o 

acesso contíguo às mais variadas tecnologias proporcionou a alteração de hábitos e das 

relações pessoais e sociais. Quer isto dizer que se criaram novas formas de viver, de 

relacionar-se, de comunicar-se, suportadas por um conjunto de ferramentas tecnológicas, 

onde o computador e a internet se destacam (Vaz, 2013).  

 Para compreendermos o melhor esta mudança é importante remetermo-nos para a 

época antecedente à atual sociedade, no início do século XVIII, em plena Revolução 

Industrial. Este período, caracterizado pela modernização da indústria, através do 

apetrechamento de máquinas a vapor e o seu uso em processos produtivos, ocasionaram 

grandes mudanças na sociedade. Esta inovação levou à crescente prática do êxodo rural, 

motivado pela procura de melhores empregos nas grandes fábricas. Várias obras públicas 

foram edificadas, fundaram-se novas cidades, foram desenvolvidas novas técnicas de 

produção de energia elétrica, surgiram novos meios de transporte coletivos, marítimos e 

terrestres. Dado este facto, vivia-se naquela época, em plena Sociedade Industrial (Machado 

& Escola, 2014).  
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 Nos finais do século XX, a célere disseminação dos meios de informação e 

comunicação na Aldeia Global1, trouxe mudanças significativas nas relações económicas, 

políticas e sócio culturais. A rapidez com que as tecnologias de informação e comunicação 

se disseminaram, trouxe mudanças significativas para as relações econômicas, políticas e 

socioculturais. Essas tecnologias dão suporte à produção de um imensurável volume de 

informações, propiciando novas formas de organização e de racionalização. O trabalho 

fragmentado, rotineiro e repetitivo passou a ser programado e executado por máquinas, 

provocando uma diminuição da classe operária tradicional (Fróes, 2000). 

Estes reajustamentos sociais têm, de acordo com Machado & Joaquim (2014) um 

ponto em comum, se tomarmos como principal diferença a matéria-prima. Passamos de um 

renascimento social, cujo bem primordial era a máquina para uma sociedade centrada na 

informação e conhecimento.  

 Perante este cenário, somos capazes de afirmar que estamos perante uma sociedade 

que caminha a passos largos em direção ao desenvolvimento tecnológico, onde somos 

confrontados constantemente com um conjunto de invenções capazes de nos aliciar à adesão 

das tecnologias, que nos distanciam da informação e comunicação a partir de um clique.  

 

 

                                                
1 Termo criado pelo filósofo canadiense Herbert Marshall McLuhan, com o objetivo de indicar que as novas tecnologias tendem a encurtar 
distâncias e o progresso tecnológico tende a reduzir todo o planeta à mesma situação que ocorre numa aldeia: um mundo em que todos 
estariam, de certa forma, interligados. 
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CAPÍTULO 2 – As Tecnologias de Informação e 

Comunicação no Ensino 
 

Nota introdutória: Este centra-se essencialmente na relação das Tecnologias de Informação 

e Comunicação com o processo de ensino. No primeiro ponto será feita uma revisão da 

evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação no âmbito do Ensino Português 

(2.1). No ponto seguinte, analisamos as potencialidades da integração das TIC no processo 

de ensino e aprendizagem (2.2), e serão apontados os principais obstáculos que 

despromovem a integração das Novas Tecnologias na escola (2.2.1). Por último, será feita 

uma análise concreta das TIC no ensino da Matemática. 
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2.1. A evolução do percurso das TIC no Ensino Português 

Para compreendermos amplamente o percurso do desenvolvimento das TIC no 

contexto escolar, é importante remetermo-nos a períodos ancestrais relativos a esse avanço, 

de forma a podermos determinar cabalmente a gênese do progresso das novas tecnologias 

no âmbito educacional, avaliar e descrever o seu trajeto. 

Tendo em conta este aspeto, partimos de um estudo sobre o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação nas reformas educativas em Portugal, baseado na 

descrição de Silva (2001), que nos remete para o final do século XIX e no início do século 

XX, considerado pelo autor este como o exórdio do desenvolvimento tecnológico nas escolas 

portuguesas. Neste período surgiram com as reformas educativas de Passos Manuel, através 

da criação dos Liceus Nacionais instalados em cada uma das capitais dos Distritos 

Administrativos do Continente do Reino e do Ultramar. Foi promulgado que cada liceu 

estivesse equipado com uma biblioteca, um jardim experimental destinado às aplicações de 

botânica, um laboratório químico e um gabinete com três divisões correspondentes às 

aplicações da física, da matemática e da biologia. Para compreender a realidade tecnológica 

que caracterizava as escolas no período a que nos reportamos, e para nos ajudar a 

compreender o modelo pedagógico utilizado na época de 1858, Silva (2001) elenca os 

materiais didáticos presentes nos liceus nessa data: vinte e sete títulos de livros, oito mapas, 

cinco tábuas cronológicas, alguns modelos de esqueletos e animais embalsamados, uma 

lousa grande em pedra para e de microscópio. A nível de equipamentos, o autor considera o 

ambiente escolar parco em recursos didáticos, alegando que não se tem feito aquisição de 

materiais nos últimos cinco anos, e que o ensino prático era limitado pelas lições teóricas. 

Para compreendermos em que nível tecnológico a escola atravessava neste período, importa 

de igual modo, verificar em que circunstâncias se encontrava o ambiente social dessa época.  

O desenvolvimento tecnológico começava a difundir-se pela Europa no domínio dos 

media, telecomunicações e audiovisual, e para ilustrar o cenário tecnológico que se vivia 

nessa época, Silva (2001) baseia-se na obra A cidade e as Serras de Eça de Queirós, que 

descreve a habitação de Jacinto através dos seguintes equipamentos: “elevador, caloríferos, 

biblioteca, telégrafo, telefone, máquina de escrever, máquina de calcular, penas elétricas, 

fonógrafo, conferençofone (…)”. 

Ao considerar o ambiente escolar deste período, e comparando-o com o cenário 

tecnológico que se vivia no ambiente social, leva-os a concluir que existia um desfasamento 
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dos meios postos à disposição das escolas em relação ao desenvolvimento tecnológico da 

época. Silva (2004) acrescenta ainda, que a utilização dos métodos pedagógicos naquela 

altura baseavam-se num ensino tradicional verbalista, onde era facilitada pela míngua 

quantidade de equipamentos, uma vez que, a aplicação desses métodos apenas necessitava 

de mesas e cadeiras. 

Já na primeira metade do século XX, no início do primeiro regime republicano, 

manifestou-se uma enorme preocupação pelo audiovisual. Esta preocupação surgiu devido 

às ideias da Escola Nova, que influenciavam os regulamentos das reformas da era 

republicana, onde era dada importância ao desenvolvimento do poder de observação dos 

alunos, que originou no reconhecimento da necessidade de integrar o cinema educativo na 

escola. Silva (2001) refere que na reforma de 1918, em pleno regime de Sidónio Pais, 

decretou-se que os liceus deveriam ter, uma das salas adaptada a salão cinematográfico. 

Quatro anos depois, António Ferrão, preconiza a integração do cinema no processo de 

ensino, numa memória intitulada “O Teatro e o Animatógrafo na Educação”, onde considera 

que tudo se pode ensinar por meio do cinema, concluindo que vale muito mais, a exibição 

de uma fita, acompanhada de preleções, do que a leitura de inúmeras páginas de livros ou a 

audição de imensuráveis lições verbalistas.  

Gomes, Escola & Raposo-Rivas (2014) referem que em 1932, logo no início do 

Estado Novo, o Decreto-Lei n.º 20859, assinado por Óscar Carmona e Oliveira Salazar, viria 

a criar a Comissão do Cinema Educativo com a finalidade de promover e potencializar o uso 

do cinema como meio de ensino e de proporcionar ao público em geral a apreensão fácil de 

noções úteis das ciências, das artes, das indústrias e da história. Segundo Silva (2001), no 

ano de 1934, foram introduzidas novidades nos inventários das escolas no domínio 

audiovisual (fonógrafos, grafonolas, coleções de discos, microfones, telefones, lanternas de 

projeção, ecrãs, diapositivos e máquina fotográfica) e no domínio do scripto (máquina de 

escrever e de impressão). 

O período entre as décadas de 60 e 80, ficou marcado pela crescente expansão dos 

meios audiovisuais no ensino. No ano de 1964 é criado o Instituto de Meios Audiovisuais 

no Ensino (IMAVE), cuja finalidade, segundo o Decreto-Lei n.º 46135, centrava-se na 

promoção, expansão e aperfeiçoamento das técnicas audiovisuais como meios coadjuvantes 

da disseminação do ensino e alargamento do nível cultural da população. Gomes, Escola & 

Raposo-Rivas (2014) asseveram que a preocupação do IMAVE foi fundamentalmente a 
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transmissão de programas radiofónicos e televisivos com finalidade escolar. Devido à 

propagação destes meios no âmbito escolar, o conceito de “audiovisual” adquire um sentido 

mais alargado, designando também “um conjunto de meios e processos de educação e 

informação baseados nas descobertas modernas de reprodução das imagens (Gomes, Escola 

& Raposo-Rivas, 2014:334).  

Em 1971, o IMAVE foi alvo de uma reforma por incumbência do ministro Veiga 

Simão, que no seu lugar criou o Instituto de Tecnologia Educativa (ITE). A criação do ITE 

acabaria por aplicar, de uma forma mais abrangente, as técnicas contemporâneas a nível 

audiovisual. Sob a orientação do ITE, Silva (2001) reporta a integração de novos recursos 

tecnológicos na escola, nomeadamente um copiógrafo, um projetor de filmes fixo e 

diapositivos e um episcópio. 

O início da década de 80 é considerado um marco no desenvolvimento das novas 

tecnologias na escola. Este período prolonga-se até à década de 90 e é referenciado pela 

introdução da informática no ensino abarcada pelo projeto MINERVA e pela última reforma 

do século XX, que vieram consolidar a Tecnologia Educativa como parte integrante do 

sistema educativo.  

Com a instauração de um novo regime democrático português, consequente da 

Revolução de 25 de Abril, e com a posterior integração de Portugal na Comunidade 

Europeia, em 1986, tornou-se necessário realizar uma Reforma Global do Sistema Educativo 

para solucionar os problemas que têm vindo a ser identificados no decorrer do sistema 

político anterior. Bastos (2011) refere que na Proposta Global da Reforma, de 1988, estavam 

patentes três programas que enfatizavam a Tecnologia Educativa, designadamente o 

programa A5 “Educação e Comunicação”, que perspetivava a formação dos alunos para o 

mundo da comunicação; programa A6 “Novas Tecnologias da Informação”, que tencionava 

introduzir as novas tecnologias de informação no sistema educativo; programa A7 

“Dinâmica Pedagógica das Escolas”, que pretendia implementar uma nova dinâmica 

pedagógica nas escolas, cujas características essenciais seriam a inovação e a criatividade. 

Em 1989, a Proposta de Reorganização dos Planos Curriculares dos Ensinos Básicos 

e Secundário e a proposta da Escola Cultural trazem a intenção de integrar recursos 

educativos informáticos nas escolas, tanto a nível de equipamentos como de documentos. A 

principal realização a esse nível foi o Projeto Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, 

Valorização, Atualização (MINERVA) que vigorou entre 1986 e 1994 (Gomes, Escola & 
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Raposo-Rivas, 2014:337). Os principais objetivos deste projeto são oficializados no 

Despacho ministerial 206/ME/85 e assentam, segundo Ponte (1994), (a) na inclusão no 

ensino das tecnologias de informação nos planos curriculares, (b) no uso das tecnologias de 

informação como recursos de ensino a outras disciplinas, (c) na formação de docentes a nível 

das tecnologias de informação. Ponte (1994) afirma que o projeto minerva, durante o seu 

extenso período de nove anos, abrangeu numerosas vertentes de atividade, reuniu 

profissionais de áreas diversas, envolveu numerosas instituições, mobilizou milhares de 

professores e alcançou centenas de milhares de alunos. O autor acrescenta ainda, que o 

projeto que nos referimos impulsionou o desenvolvimento das tecnologias de informação no 

contexto escolar.  

Para reforçar o apetrechamento das escolas com recursos tecnológicos surgiram na 

década de 90, outros projetos ao abrigo do programa PRODEP (Programa de 

Desenvolvimento Educativo para Portugal) como é o caso do Programa de Formação 

Contínua de Professores, com a perspetiva de dar apoio à formação contínua de professores, 

de forma a facilitar o acesso e a utilização das TIC e elevar as suas competências 

pedagógicas, melhorando assim, o desempenho do processo de ensino-aprendizagem.  

Apesar deste reforço, Gomes, Escola & Raposo-Rivas (2014) afirmam que os 

objetivos perspetivados, nomeadamente, o apetrechamento das escolas com equipamentos 

tecnológicos, ficaram aquém das intenções proclamadas, tendo-se verificado carências face 

às exigências das escolas, perante o número de alunos e de docentes, particularmente no 

número de dispositivos de gravação de imagem e som, de projeção de imagem fixa 

(retroprojetores) e informática (computadores).  

 Na segunda metade da década de noventa, com a perspetiva de dar continuidade às 

atividades implementadas pelo projeto MINERVA que havia cessado, é criado pelo 

Ministério da Educação, em 1995 o programa EDUTIC, que no ano seguinte, se transformou 

no programa Nónio Século XXI. Os objetivos deste programa destinavam-se sobretudo à 

aplicação, desenvolvimento e formação em Tecnologias da Informação e Comunicação e à 

criação de software educativo. Apesar da reduzida percentagem de instituições que o 

Programa Nónio Século XXI apoiou, a maioria dos projetos executados foram considerados 

exemplos de boas práticas, servindo de exemplo propulsor para outras escolas aderirem à 

integração das TIC (Silva, 2004:24). 
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A par do Programa Nónio Século XXI foi concomitantemente instituído pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia o Programa Internet na Escola (1997), com o objetivo 

de equipar as escolas dos Ensinos Básico e Secundário com um computador multimédia 

ligado à Internet, acabando por se tornar o programa que mais contribuiu para o 

apetrechamento em meios informáticos a nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Para além 

disso, o PIE tornou-se marcante por permitir que todas as escolas públicas tivessem ligadas 

à Internet. 

Para apoiar o desenvolvimento do PIE é criado pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia a Unidade de Apoio à Rede Educativa (uARTE). De modo a sustentar e manter 

o a rede educativa dinâmica, a uARTE propunha no seu Web Site, atividades pedagógicas 

vanguardistas e conteúdos científicos e tecnológicos, dentre os quais, portefólios temáticos 

por disciplinas, atividades de dinamização e inovação educativa ligadas à Internet (Bastos, 

2011). 

Silva (2004) compara os resultados do Programa Nónio Século XXI e do PIE, 

considerando que este último teve um impacto bastante superior no que diz respeito ao 

equipamento das escolas com recursos TIC, uma vez que este projeto teve uma abrangência 

a nível nacional, contemplando todas as escolas públicas. Em contrapartida, o Programa 

Nónio Século XXI aponta como aspeto positivo a formação contínua de professores na 

utilização dos computadores no contexto de sala de aula. No entanto, o PIE recebe distinção 

e valor, por trazer mudanças comportamentais que resultaram numa maior abertura, 

compreensão e aceitação das potencialidades que as tecnologias oferecem, no âmbito 

educativo. 

Após a entrada num novo milénio, e depois de um pequeno interregno quanto ao 

futuro das TIC na Educação, eis que surge em 2003, a Iniciativa Nacional para a Banda 

Larga, que traz um enorme avanço relativamente à utilização da Internet nas escolas. Esta 

iniciativa pretendia que o número de computadores por cada cem alunos, com acesso à 

Internet em Banda Larga, fosse superior à média europeia. Esta meta foi alcançada um ano 

mais tarde do planeado, no âmbito da iniciativa “Ligar Portugal”, que promoveu o acesso à 

Banda Larga e a apropriação social das tecnologias nos vários sectores de atividade. 

Para dar continuidade ao Programa Nónio Século XXI e com o objetivo centrado na 

promoção e desenvolvimento da utilização das TIC na Educação, foi criado em 2005 pelo 

GIASE a unidade Edutic. Apesar de uma alargada lista de tarefas a desenvolver, esta unidade 



CAPÍTULO 2 – As Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino  PARTE I 

 

 

 

21 

foi extinta ainda nesse mesmo ano com a criação da Equipa de Missão Computadores, Redes 

e Internet na Escola – CRIE. Esta nova equipa tinha a incumbência generalizada de 

“conceber, desenvolver, concretizar e avaliar iniciativas mobilizadoras e integradoras no 

domínio do uso das tecnologias e dos recursos educativos digitais nas escolas” (Gomes, 

Escola & Raposo-Rivas, 2014:343). Neste sentido, a Equipa de Missão CRIE colaborou e 

dinamizou em vários projetos nacionais e europeus, designadamente: 

• CBTIC@EB1 – projeto que pretendeu dar continuidade ao Internet@EB; 

• Connect – tem a finalidade de validar uma plataforma que proporcione visitas 

virtuais a diversos museus de ciência e com experiências no contexto da 

Física e Química; 

• eTwinning – integrou o Programa eLeaning da União Europeia e teve como 

objetivo criar redes de trabalho colaborativo entre escolas europeias com 

recursos à Internet e às TIC; 

• SACOUSEF – Sistema de Avaliação, Certificação e Apoio à Utilização de 

Software para a Educação e a Formação;  

• Seguranet – projeto com o slogan “Navegar em Segurança” tem o objetivo 

de sensibilizar para os desafios e riscos da Internet.  

 Em 2007 é criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007 o maior 

Plano Tecnológico da Educação2 que veio introduzir nas escolas uma significativa inovação 

tecnológica. Segundo o documento normativo supracitado, naquela época urgia a 

necessidade de valorizar e modernizar a escola, de criar as condições físicas que 

potencializem o sucesso dos alunos e de enraizar o papel das TIC enquanto ferramenta básica 

para aprender e ensinar naquela nova era.  O PTE tinha como ambição, posicionar Portugal 

entre os cinco países europeus mais avançados relativamente à modernização tecnológica 

das escolas até 2010, que na prática se traduzia no alcance da meta de 2 alunos por 

computador, na integração de ligação de internet em banda larga com uma velocidade 

superior ou igual a 48 Mbps3, e no aumento da percentagem de docentes com certificação 

em TIC para 90% (PTE, 2007). No âmbito deste plano foram estabelecidos três eixos de 

atuação, nomeadamente o Eixo de Tecnologia, Eixo de Conteúdos e o Eixo Formação.  

                                                
2 http://www.dgeec.mec.pt/np4/243.html, acedido em 17 de outubro de 2017 
3 Megabites por segundo 
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Estas medidas acabaram por tornar a escola, uma instituição mais tecnológica, não 

só a nível de recursos educativos, mas também a nível organizacional que acabaram por 

introduzir passos significativos no que diz respeito à informatização dos serviços 

administrativos e gestão escolar.  

Em 2007 surge o programa e.escola com o objetivo de facultar a todos os alunos e 

professores um computador portátil com acesso à internet a um preço reduzido. Esta 

iniciativa teve várias vertentes, alargada a um vasto número de beneficiários, nomeadamente 

o i) e.professor que tinha o objetivo de incrementar a utilização de computadores e ligações 

à internet em banda larga pelos docentes, ii) e.escola com o intuito de proporcionar aos 

alunos matriculado no 5.º ao 12.º ano, um computador portátil com acesso à internet de banda 

larga a um preço muito reduzido, iii) e.escolinha permitiu o acesso a computadores com 

ligação à internet em banda larga aos alunos matriculados no 1.º ao 4.º ano do ensino básico. 

Nesta perspetiva, o governo propôs -se a entregar meio milhão de Magalhães a estes alunos, 

iv) e.oportunidades que possibilitava a aquisição de computadores com acesso à internet em 

banda larga a formandos do programa Novas Oportunidades, v) e.juventude dando a 

oportunidade a membros das associações estudantis e de juventude de adquirirem um 

computador portátil com acesso à internet em Banda Larga Móvel.  

É no âmbito do Plano Tecnológico que surge a iniciativa “Kit Tecnológico” que 

visava a preparação das infraestruturas e instalação com computadores com ligação à 

internet, videoprojectores e quadros interativos; 

 Gomes, Escola & Raposo-Rivas (2014) relatam que a sobreposição de várias 

reformas estruturais a nível tecnológico acentuou-se com as consequentes inovações 

curriculares que originaram novas disciplinas, áreas curriculares de não disciplinares, alguns 

programas novos ou renovados. É em 2009 que se situa a criação do Projeto das Metas de 

Aprendizagem, concebido pelo Ministério de Educação.  

 No contexto das tecnologias, este projeto visa contemplar pela primeira vez no nosso 

país, o objetivo das aprendizagens em TIC, de forma integrada para todos os níveis que 

compõem o ensino básico, incluindo a educação pré-escolar. 

 Segundo o site da Direção-Geral da Educação, as mais recentes iniciativas que 

vigoram até à data da realização desta investigação, no domínio dos Recursos e Tecnologias 

Educativas, são o RTEN - Rádios e Televisões Escolares na Net que visa promover a criação 

e manutenção de rádios ou televisões em ambiente escolar com ou sem presença na rede; a 
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criação de clubes de Programação e Robótica; a criação do Projeto eduScratch com a meta 

principal de promover a utilização do Scratch em ambiente escolar; a criação da iniciativa 

Programação e Robótica no Ensino Básico, que poderá ser dinamizado no âmbito das 

Atividades de Enriquecimento Curricular; a criação da iniciativa “Ambientes Educativos 

Inovadores” inspirado no projeto Future Classroom Lab, que tem inaugurado diversas 

“Salas de Aula do Futuro” em muitas escolas Portuguesas, com o objetivo de se construírem 

laboratórios de aprendizagem, espaços de inovação, para professores e alunos, propícios à 

utilização de novas mateologias. 

Após esta investigação, concluímos que a integração das TIC na escola tem-se 

manifestado um processo paulatino, caracterizado pela presença de entraves de diversas 

naturezas, nomeadamente recursos humanos, materiais e financeiros. 

É de realçar os esforços manifestados pelas entidades governamentais, em fazer da 

escola um lugar capaz de acompanhar o desenvolvimento tecnológico da sociedade vigente. 

Estas medidas centram-se essencialmente no apetrechamento de escolas com equipamentos 

tecnológicos e relativos à formação de profissionais a nível tecnológico. Ao longo de todos 

estes anos, tem-se verificado um constante acompanhamento dos avanços tecnológicos 

através de projetos e iniciativas.  
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2.2. Integração das TIC no processo de ensino e aprendizagem 

O crescente desenvolvimento das novas tecnologias aproxima-nos, inexoravelmente, 

de uma Sociedade da Informação, que nos posiciona num mundo de enorme alcance e 

complexidade.  

Este fenómeno, faz com que os diversos setores sociais orbitem em torno das 

tecnologias, criando a necessidade de conhecer e dominar as TIC, que constituem 

atualmente, uma linguagem de comunicação e um instrumento essencial de trabalho (Ponte, 

2002). Esta evolução confronta-nos, permanentemente, com um conjunto de ferramentas que 

nos criam dependência, que nos persuadem muitas a aderir a meios tecnológicos para 

satisfazer muitas das nossas necessidades básicas. 

A escola, por ser um subsistema da sociedade, repercutirá sempre, qualquer alteração 

do meio social envolvente. Podemos verificar isso, na Revolução Industrial do século XVIII, 

que pôs termo à escola medieval e renascentista, dando início ao modelo de escola curricular 

que perdurou até aos nossos dias. O mesmo se verifica no final do século XX, com o advento 

da informática (Pinto, 2005). 

Face ao exposto, esta imersão tecnológica coloca à escola o desafio de formar 

cidadãos capazes de se adaptar às mudanças impostas pela sociedade que os alberga, não 

esquecendo que os professores passaram a lidar, impreterivelmente, com Nativos Digitais4, 

que por terem nascido neste período tecnológico, estão sujeitos, segundo Jukes e Dosaj 

(2006), a uma constante exposição aos media que acabou por mudar a sua maneira de 

processar, trabalhar e utilizar a informação.  

No Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, Delors (1996) expressa a importância da educação no desenvolvimento das 

competências necessárias para a integração do cidadão na sociedade da informação. A escola 

deverá formar cidadãos capazes de saber recolher, selecionar, ordenar, gerir e utilizar o 

amplo volume de informações que tem ao seu dispor, para uso do seu próprio benefício.  

Para sustentar esta ideia, P21® (2016), uma organização fundada em 2016 a partir da 

coligação entre uma comunidade empresarial, estabelece três competências de aprendizagem 

principais para o cidadão do século XXI, de entre as quais se destaca a habilidade de 

                                                
4 Termo criado pelo norte-americano Marc Prensky, que se refere aos indivíduos que nasceram a partir 

da década de 90 e cresceram com as tecnologias digitais presentes na sua vivência.  
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informação, media e tecnologia, que emergem devido ao acesso e à existência abundante de 

informação. Segundo a P21® (2016), para ser eficaz no século XXI, é necessário que os 

cidadãos sejam capazes de criar, avaliar e utilizar eficazmente a informação, media e 

tecnologia, daí a importância de uma literacia adequada da informação, da alfabetização 

mediática e da alfabetização tecnológica. 

Esta ideia reforça a perspetiva expressa no Livro Verde para a Sociedade da 

Informação em Portugal (MSI, 1997), que se refere à necessidade de fazer da escola um 

lugar mais atraente para os alunos, com a missão de lhes fornecer as chaves para uma 

compreensão verdadeira da sociedade da informação e do conhecimento, na qual a escola 

tem de passar a ser encarada como um lugar de aprendizagem em vez de um espaço onde o 

professor se limita a transmitir o saber ao aluno; deve tornar-se num espaço onde são 

facultados os meios para construir o conhecimento, atitudes e valores e adquirir 

competências. 

Apesar desta perspetiva, a escola não se pode centrar apenas em educar para as TIC. 

Mais do que formar cidadãos para o uso proficiente e ponderado das novas tecnologias, é 

importante refletir sobre o impacto que as TIC têm no ensino, examinando as potencialidades 

e limitações que estas ferramentas apresentam, numa perspetiva de educar com as 

tecnologias. 

Esta preocupação, tem-se vindo a verificar por parte das entidades competentes, que 

manifestamente, têm adotado medidas para a implementação de equipamentos tecnológicos 

nas escolas, que possibilitem aos professores o uso efetivo das TIC nas suas aulas. Cunha, 

Aires e Machado (2017) revelam esta demanda, afirmando que atualmente, é exígua a 

probabilidade de entrarmos numa sala de aula, em qualquer escola do país, onde não 

encontremos computadores, vídeo projetores, ligação à Internet ou quadros interativos, 

devido, à implementação do Plano Tecnológico da Educação de 2007.  

Ensinar com as novas tecnologias pode tornar-se um grande desafio para o professor, 

pois tal como advoga Jorge (2008), a inclusão das novas tecnologias no processo de ensino 

e aprendizagem não depende simplesmente da presença de equipamentos tecnológicos na 

sala de aula. De facto, é também necessário que os professores sejam providos de 

conhecimentos no domínio das tecnologias, sem nunca dele dissociar o conhecimento 

didático e científico da sua área de conhecimento, permitindo-lhes procurar formas de se 

apropriarem das TIC, como apoio para o exercício da sua prática pedagógica. 
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Esta combinação de saberes deu origem a um novo referencial teórico designado 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) criado por Mishra e Koehler em 

2006 (Mishra, Koehler & Cain 2013). O conhecimento TPACK revela a atitude do professor 

em relação às tecnologias, defendendo que só se pode ter uma ótima integração das TIC no 

currículo, através da simbiose de conhecimentos a nível científico ou   dos conteúdos, a nível 

pedagógico e também a nível tecnológico (Koehler, Mishra & Cain 2013). A figura 3, 

representa esquematicamente o conceito de TPACK, onde podemos verificar que este 

conhecimento tecnológico resulta da intersecção do conhecimento de um professor a nível 

do conhecimento dos conteúdos curriculares, dos métodos pedagógicos e ainda as 

competências a nível tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A integração das Novas Tecnologias no processo de ensino e aprendizagem surge 

contemplado no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 6/2001, que defende a “valorização da 

diversidade de metodologias e estratégias de ensino e actividades de aprendizagem, em 

particular com recurso a tecnologias de informação e comunicação, visando favorecer o 

desenvolvimento de competências numa perspectiva de formação ao longo da vida”. 

Figura 2 - As componentes que constituem o conhecimento TPACK 

Fonte: Koehler, Mishra & Cain (2013, p15) 
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Mas esta perspetiva não é perentória em toda a comunidade docente. O uso efetivo 

das TIC em sala de aula pode ser alvo de alguma resistência por parte dos professores, 

especialmente daqueles mais tradicionalistas, que se indagam constantemente pelas 

vantagens destas ferramentas no processo educativo. Esta desmotivação justifica-se, 

segundo Medeiros (2011), pelo desconforto demonstrado pelos docentes, no uso das novas 

tecnologias, provocado pela falta de literacia tecnológica. A descomodidade, e as dúvidas 

que recaem sobre as potencialidades das TIC no ensino e aprendizagem podem acabar por 

desvirtuar o interesse e a motivação dos professores, face ao uso das novas tecnologias como 

recurso didático. Posto isto, torna-se conveniente responder à questão que muitos professores 

colocam, sobre a dúvida que recai sobre as vantagens das TIC no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Na perspetiva de Ponte (2002), as TIC constituem um meio fundamental de acesso à 

informação, um instrumento de transformação da informação e de produção de nova 

informação, constituem ainda um meio de comunicação à distância e uma ferramenta para o 

trabalho colaborativo. O mesmo autor refere ainda que as tecnologias podem apoiar a 

aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de capacidades específicas, a partir de 

software educacional desenvolvido para o efeito, ou através de ferramentas de uso corrente, 

nomeadamente computadores, smartphones ou tablets.  

Flores (2011) enumera os “Dez Princípios de uma Boa Prática com TIC”, pautados 

em dez vantagens proporcionadas pelas TIC em contexto educativo. Segundo a autora, a 

integração das TIC na educação fomentam a resolução de problemas; transmitem altas 

expectativas; desenvolvem Soft Skills; respeitam a diversidade de talentos e maneiras de 

aprender; promovem a satisfação; aumentam o rendimento na sala de aula; melhoram os 

resultados; promovem a relação pais/escola/alunos; promovem a utilização de técnicas ativas 

de aprendizagem e desenvolvem a cooperação entre alunos. 

Apesar de todas as potencialidades das TIC apontadas anteriormente, não nos 

podemos debruçar apenas sobre o efeito que estes meios têm no processo de ensino e 

aprendizagem. Kenski (2007) alerta que essa não é a sua finalidade, nem a sua substância. 

A autora afirma que as tecnologias estão presentes em todos os momentos do processo 

pedagógico, desde o planeamento das disciplinas, (entendemos por planificação das 

atividades pedagógicas), até à certificação dos alunos que concluíram o curso. As 

tecnologias conferem diferentes potencialidades nos diversos campos da educação, capazes 
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de induzir profundas mudanças na maneira de organizar o ensino. De facto, a extensividade 

das potencialidades das TIC passa, impreterivelmente, pelo trabalho de planeamento e 

avaliação de todo o processo educativo. Este fator faz com que inúmeros professores façam 

uso de meios tecnológicos, para organizar e planear as aulas, criar recursos avaliativos e de 

aprendizagem, ou aceder a recursos educativos de várias naturezas. 

A partir de todo o exposto, conferimos que as tecnologias apesar de constituírem uma 

importante área de saber para viver na sociedade que vigora, colocam ao nosso dispor uma 

infindável possibilidade de criação de recursos educativos, oferecem-nos uma vasta 

quantidade de meios e recursos já predefinidos, e mais do que isso, podem ser uma 

ferramenta extremamente vantajosa na organização, avaliação e processos de ensino. 

Por estas razões, urge a necessidade de incluir as TIC no processo de ensino, não só 

para capacitar os alunos de uma certa literacia tecnológica (educar para as TIC), para formar 

cidadãos aptos para lidarem com as novas tecnologias que fazem parte do seu quotidiano, 

mas também pela variedade de recurso educativos conferidas por estas ferramentas (educar 

com as TIC). 
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2.2.1. Principais obstáculos à integração das TIC na escola 

Apesar de todas as potencialidades claramente positivas apontadas às tecnologias, no 

âmbito da educação, não podemos olhar para elas como uma ferramenta inteiramente 

vantajosa. Todos os métodos e materiais pedagógicos merecem um olhar crítico e reflexivo, 

numa perspetiva de apurar as suas limitações, de modo a ser possível avaliar a proficuidade 

desses meios, procurando ao mesmo tempo, formas de ultrapassar esses obstáculos de modo 

a aperfeiçoar a efetividade dos métodos e recursos didáticos. As TIC, por serem encaradas 

como instrumentos vanguardistas, os principais entraves que se colocam são muitas vezes 

associados à falta de conhecimento relativo à sua utilização em sala de aula.  

Dada a diversidade de razões que condicionam a inclusão e utilização das TIC no 

processo de ensino, faremos uma lacónica análise dos fatores limitadores desta integração, 

segundo alguns autores. 

Moreira, Loureiro e Marques (2005) classificam os obstáculos impostos pela 

integração das TIC na educação, em três níveis (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSTÁCULOS À INTEGRAÇÃO DA TIC 

EM AMBIENTE ESCOLAR 
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Figura 3 - Categorias obstáculos à integração das TIC no contexto escolar 

Adaptado de Moreira, Loureiro & Marques (2005, p2) 
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Relativamente ao Sistema Educativo, foram apontadas duas categorias de obstáculos, 

designadamente: 

• Corpo Docente – que está associado à instabilidade deste setor educativo;  

• Currículo –  onde é referido a extensão e inadequação de conteúdos assim 

como dificuldades no âmbito da apropriação curricular das TIC. 

 

No que concerne ao nível Institucional, os autores indicam os obstáculos: 

• Económicos – referentes aos gastos com a aquisição e manutenção de 

equipamentos, custos de energia e comunicações;  

• Equipamentos – manifestamente insuficientes, associados à falta de 

infraestruturas;  

• Logística-Gestão – relativo à organização dos espaços das turmas e dos 

horários, dificuldade de acesso aos equipamentos, falta de organização de 

grupos dinamizadores e de apoio às atividades relacionadas com as TIC, 

assim como de suporte aos professores. 

 

A nível Pessoal, os autores subdividem os obstáculos associados aos Docentes e aos 

Alunos. Em relação aos Docentes foram consideradas três categorias:  

• Formação – que está relacionada com a falta de conhecimentos sobre como 

integrar e adaptar as TIC no contexto educativo;  

•  Atitudes – abrangem os sentimentos dos professores relativamente à 

necessidade de inovação das práticas pedagógicas, ou à falta de evidência 

suficiente do valor educacional da utilização das TIC no processo de ensino 

e aprendizagem; 

• Gestão do Currículo – que engloba os fatores relacionados com as 

dificuldades de integração curricular e a falta de fontes de informação. 

 

Na vertente associada aos Alunos, foram consideradas apenas as Barreiras 

linguísticas, pois a linguagem predominante é o inglês, existindo bastantes alunos que não o 

dominam; Autonomia e Conhecimentos justificados pela falta de competências em TIC e 

cultura de exploração. 
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Outras justificações que podem dificultar a utilização das tecnologias na educação 

são apresentadas por Marquès (2000c), que se referem a problemas técnicos relacionados 

com incompatibilidades entre os computadores, sistemas operativos ou velocidade da 

Internet; barreiras económicas, devido ao preço impraticável para muitas pessoas; a falta de 

equidade de acesso às TIC, que permite a existência de desigualdades, porque muitos não 

têm acesso às TIC; a dificuldade inerente à seleção de informação perante a excessiva 

quantidade de conteúdos. 

Correia (2005) acrescenta ainda uma outra justificação para a não utilização das 

tecnologias em contexto de sala de aula, que se deve à insuficiência do tempo atribuído para 

a aprendizagem dos conteúdos, que se sobrepõe ao tempo disponível para a utilização das 

tecnologias. 

Face aos pressupostos, importa refletir sobre os fatores que têm maior pendor: as 

vantagens associadas à integração das TIC na educação ou os obstáculos que podem aduzir 

o uso, ou não, das TIC no ensino.  

A reunião destes fatores restritivos, exige uma reflexão focada na sua superação, para 

nos permitir adaptar as novas tecnologias no processo de ensino e criar o ambiente favorável 

para a sua plena utilização. 
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2.3. As TIC no ensino da matemática 

Estudar matemática é geralmente considerada uma tarefa difícil por muitos 

estudantes. Anualmente, esta disciplina é acusada de grandes índices de insucesso no nosso 

país, com base nos resultados obtidos pelos alunos nas provas nacionais. Este panorama tem 

provocado uma enorme preocupação ao Governo, que já criou inúmeros planos de apoio e 

projetos para contrariar os valores insatisfatórios. Ponte (2003) explana que as causas deste 

insucesso andam em torno de diversos fatores, sendo geralmente atribuídas à indisciplina, 

ao currículo, ao professor, ao aluno, a razões de ordem social e cultural. 

Perante este cenário, aflora-se a necessidade de reunir um conjunto de estratégias 

alternativas, que sejam capazes de estimular o ensino da matemática. Maslow (1954) 

defende que a motivação é o fator impulsionador de um maior envolvimento do aluno no 

processo de aprendizagem, pois estimula o interesse, a curiosidade e a vontade de saber.  

Tendo isto em consideração, cabe ao professor selecionar recursos didáticos e 

estratégias pedagógicas que despoletem motivação nos seus alunos. Respondendo a esta 

demanda, Martínez-Figueira (2013) alega que os professores podem obter uma experiência 

de ensino altamente motivadora para os seus alunos, se integrarem meios e recursos 

tecnológicos na sua prática pedagógica. Barros (2014) revigora esta ideia, afirmando que a 

inclusão das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, quando são utilizadas 

adequadamente, promovem uma atitude positiva face à disciplina, conduzindo ao aumento 

do interesse e da motivação dos alunos. 

Por outro lado, a presença das tecnologias modernas na sociedade atual, expõe as 

crianças, fora da escola, a processos mais ricos e complexos do que as formas de 

aprendizagem a que estão sujeitas na escola, que poderá originar desmotivação e desinteresse 

(Gee, 2004). Esta ideia, aponta para a necessidade de reconhecer o lugar que as TIC ocupam 

no dia-a-dia de todos nós e para as suas potencialidades educativas.  

Não obstante, a apropriação das TIC no ensino de qualquer disciplina tem de ser 

ponderada, cogitada, criativa e inovadora, evitando vulgarizar a sua utilização. Borba e 

Penteado (2001) advertem que o uso impulsivo e irreflexivo das TIC na sala de aula, pode 

originar aulas monótonas, tal como aconteceu com o uso do giz e do quadro negro. 

Contudo, este papel motivador não é a única potencialidade conferida pelas TIC. De 

facto, os recursos tecnológicos podem constituir-se ferramentas cognitivas, permitindo que 

os alunos aprendam com as tecnologias.  
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Ponte (2005) considera que aprendizagem da matemática assenta em dois fatores 

primordiais: a atividade e a reflexão. No que concerne à atividade, o autor alega que este 

fator está intrinsecamente ligado às tarefas matemáticas, entre as quais, nomeia os 

problemas, os exercícios, as investigações e as explorações. O mesmo autor distingue estas 

tarefas, de acordo com o grau de desafio e abertura, tal como estão representadas na figura 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso das TIC no ensino da matemática, para além de proporcionar aulas mais 

atrativas e libertar o aluno de atividades, habitualmente realizadas com recurso ao manual, 

podem ser um recurso extremamente apropriado para a realização de tarefas matemáticas. 

Esta premissa é expressa pelo National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

(2000), que considera a tecnologia um fator essencial para o ensino e aprendizagem da 

matemática, já que, o uso adequado e eficiente dos recursos tecnológicos em contexto 

educacional, pode constituir-se como um suporte de apoio para a investigação e resolução 

de problemas. 

Ponte, Oliveira e Varandas (2002) reforçam esta ideia, afirmando que a integração 

das TIC nas aulas de matemática valorizam as possibilidades de realização, de projetos e 

atividades de modelação, exploração e investigação na sala de aula.  

Com bases no exposto, podemos verificar que a integração das TIC nas aulas de 

matemática, vai ao encontro dos fatores essenciais para o ensino desta área curricular, devido 

à enorme variedade de possibilidades que estas ferramentas disponibilizam, capazes de 

servir de recursos de apoio para a realização de tarefas matemáticas. 

Figura 4 -  Tipos de tarefas, em relação ao seu grau de desafio e abertura. 

Fonte:  Ponte (2005, p8) 
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Para estender ainda mais o leque de potencialidades das TIC no âmbito da disciplina 

de matemática, verificamos que os recursos tecnológicos garantem o desenvolvimento de 

competências transversais a variadas áreas curriculares, muito íntimas às capacidades que os 

alunos deverão desenvolver na matemática. 

Os documentos orientadores da disciplina, designadamente o Programa e Metas 

Curriculares Matemática para o Ensino Básico, promulgado pelo Ministério da Educação e 

Ciência (2013), diligenciam que os alunos adquiram conhecimentos de factos e de 

procedimentos, para a construção e o desenvolvimento do raciocínio matemático, para uma 

comunicação (oral e escrita) adequada à Matemática, para a resolução de problemas em 

diversos contextos e para uma visão da Matemática como um todo articulado e coerente.  

Nesta perspetiva, o NCTM (2007) alega que os objetivos acima referidos podem ser 

potencializados pelo o uso de meios tecnológicos. Tal como é referido na publicação do 

NTCM (2007) estas ferramentas permitem que os alunos se concentrem na tomada de 

decisões e resolução de problemas, estimulam o raciocínio estratégico, proporcionam a 

discussão de ideias entre os grupos de trabalho, dentro dos grupos, ou com o professor. 

Pinheiro (2010) corrobora esta demanda afirmando que integração das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem tem despertado e estimulado nos alunos competências 

cognitivas, a criatividade, o raciocínio lógico, a resolução de problemas, entre outras 

capacidades que decorrem da utilização sistemática das TIC. 

Desta forma, perante o descrito, a busca de métodos, práticas e recursos que 

subtraiam valores às médias do insucesso na disciplina de matemática, estão muitas vezes 

ao dispor do professor e são do interesse da maioria dos alunos. As potencialidades das TIC 

na área da matemática são indubitáveis, mas para isso é necessário que deixem de ser vistas 

como ferramentas alternativas e passem a ser encaradas como recursos frequentes no 

processo de ensino da matemática. Esta atitude pode introduzir profundas mudanças de como 

a disciplina é encarada pelos alunos, acabando por fazer toda a diferença. 
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CAPÍTULO 3 – Descrição do Kahoot 
 

Nota introdutória: O capítulo 3 centra-se fundamentalmente na descrição da plataforma 

Kahoot. Inicialmente serão apresentadas as funcionalidades principais do Kahoot num 

contexto de sala de aula (3.1). No Ponto foram reunidas algumas vantagens da utilização do 

Kahoot em contexto educativo (3.2).  
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3.1. O que é o Kahoot 

O Kahoot é uma plataforma interativa gratuita de criação de questionários interativos, 

que permite aos seus utilizadores responder às questões em tempo real, a partir de um 

smatphone, tablet ou computador, com acesso à internet.  

 Este sistema foi criado em março de 2013, a partir de um projeto da Universidade 

de Tecnologia e Ciência da Noruega, impulsionado por vários empresários.  

Segundo os seus criadores, o Kahoot conta com mais de 25 milhões de utilizadores 

todos os meses, nos mais variados contextos, nomeadamente, salas de aula, negócios, 

cerimónias, entregas de prémios, entre outros eventos. Segundo Rodríguez-Fernández 

(2017), esta plataforma tem vindo a ganhar popularidade entre os docentes pela sua 

facilidade de utilização e pela sua capacidade de estabelecer uma dinâmica de trabalho ativo 

na sala de aula. 

Dentro do contexto educativo, o professor tem a possibilidade de utilizar o Kahoot 

para diversos fins, graças às ferramentas que lhe são disponibilizadas. Pode constituir-se um 

excelente recurso para gerir debates, pois permite criar fóruns onde os alunos podem votar 

anonimamente, por exemplo, em questões sociais ou éticas; pode ser um meio interativo de 

resumir um tópico curricular; fazer uma avaliação formativa, diagnóstica ou até mesmo 

sumativa de um determinado conteúdo e área curricular.  

Antes de detalharmos todas as funcionalidades que o Kahoot disponibiliza, é 

relevante referir que esta plataforma disponibiliza dois endereços eletrónicos com diferentes 

modalidades. O endereço kahoot.com reencaminha-nos para a página de login, edição e 

criação dos questionários (mais direcionado para o professor), enquanto que o endereço 

kahoot.it é utilizado para aceder ao modo de jogo, no momento da realização de uma sessão 

de Kahoot. Esta última pode ser utilizada pelos usuários que jogam a partir de um dispositivo 

informático, como alternativa a dispositivos móveis cuja aplicação se encontra disponível 

nas lojas virtuais dos sistemas iOS5 ou Android6.  

A presente descrição do Kahoot foi realizada até à data da concretização desta 

investigação. É natural, que a partir dessa data a plataforma seja alvo de atualizações e 

modificações, capazes de tornar inválidas algumas funcionalidades aqui descritas. 

                                                
5 Sistema operativo desenvolvido pela Apple 
6 Sistema operativo desenvolvido pela Google 
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3.1.1. Criar uma conta 

O passo inicial para poder utilizar as funcionalidades de criação de questionários que 

o Kahoot oferece, é aceder à página de edição a partir do endereço – kahoot.com7. Na 

hipótese de ser a primeira vez que o utilizador acede a esta funcionalidade, é necessário criar 

uma conta virtual ou aceder através de uma conta Google ou Microsoft. Para criar uma conta, 

deve ser selecionada a opção Sign up no canto superior direito da página (figura 5) e escolher 

o tipo de conta que pretende criar. Existe a possibilidade de selecionar o perfil que se adequa 

ao usuário e ao contexto, podendo ser utilizado o perfil de aluno, professor ou trabalhador. 

Após escolhido o perfil, é necessário definir o nome da escola ou universidade, no caso do 

perfil de aluno ou professor, ou o nome da organização ou empresa, no caso do perfil de 

trabalhador. Posteriormente é necessário definir o nome de utilizador, digitar o endereço de 

email e definir uma palavra passe. Para finalizar o processo confirma-se a aceitação dos 

termos e condições da utilização assim como a política de privacidade da plataforma. Após 

este passo, o utilizador fica desta forma autorizado a fazer o login na plataforma, a partir da 

validação das suas credenciais de acesso na opção presente no canto superior direito - “Sign 

in” (figura 5).  

                                                
7 acedido em outubro de 2017 

Figura 5 - Tela inicial do enderço kahoot.com 

Fonte: kahoot.com (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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3.1.2. Criar um questionário  

A criação de um questionário requer que seja feito o login a partir das credenciais de 

acesso. Após a entrada na aplicação, o utilizador será reencaminhado para a página inicial, 

onde estão disponíveis as opções de criação, gestão e procura de questionários (figura 6). 

Na barra superior da janela estão presentes as opções Find Kahoots que possibilita a 

pesquisa de Kahoots públicos cedidos por outros utilizadores; a secção My Kahoots que 

permite aceder aos questionários originalmente criados pelo utilizador e aqueles que foram 

concebidos e disponibilizados por outros usuários; a opção My results que nos permite 

aceder a qualquer momento aos resultados obtidos durante a realização de cada questionário; 

a opção FAQ que possibilita a pesquisa de perguntas frequentes sobre a utilização da 

plataforma e a respetiva resposta; a opção Suport que permite o envio de feedback ou 

questões  relacionadas com dúvidas que possam surgir durante a utilização do Kahoot; a 

opção New K! que nos reencaminha para a página de edição dos questionários; e ainda as 

opções e definições do usuário, que possibilitam a edição das predefinições pessoais do 

perfil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Menu My Kahoots 

Fonte: kahoot.it (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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No campo imediatamente abaixo da barra superior, estão presentes três opções 

relativas ao rol de Kahoots disponíveis: Created by me para o acesso aos Kahoots pessoais, 

My favourites que permite aceder aos questionários predefinidos pelo utilizador como 

favoritos e Shared with me que possibilita aceder aos Kahoots partilhados com o usuário.  

 Para além de criar os seus próprios questionários, qualquer usuário pode pesquisar e 

utilizar outros já existentes. A pesquisa pode ser feita por tema, por autor ou pelo título.  

Para criar um questionário, o utilizador poderá clicar na opção New Kahoot! na barra 

inferior da página ou na opção New K! presente no canto esquerdo da barra superior. Após 

essa seleção, o utilizador terá que optar pelo tipo de questionário que pretende elaborar de 

acordo com a sua finalidade, dentro das quatro opções que a plataforma oferece: Quiz, 

Jumble, Discussion e Survey. Para criar um questionário de escolha múltipla, o usuário deve 

selecionar a opção Quiz; se pretender criar um questionário de ordenação de respostas deve 

optar pela opção Jumble; caso queira criar um debate a partir de duas a quatro ideias centrais, 

deve escolher a opção Discussion, e por fim, se pretender realizar perguntas com 

temporizador, sem a atribuição de pontuação nas respostas dadas pelos alunos (apenas 

verificação opta-se pela opção Survey. 

Apesar destas opções de jogo terem diferentes finalidades, o modo de construção dos 

questionários é similar nas quatro modalidades. 

Ao selecionarmos qualquer uma das quatro opções, somos imediatamente remetidos 

para a página principal de edição do questionário (figura 7). 

Figura 7 – Página de edição da estrutura do questionário 

Fonte: kahoot.com (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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Nesta página devemos preencher alguns campos obrigatórios, nomeadamente o 

título, com o limite de noventa e cinco caracteres; a descrição, onde é aconselhado o uso de 

palavras-chave (tags) para facilitar a pesquisa e o acesso de outros usuários ao nosso 

questionário (caso optemos por tornar o nosso Kahoot público), onde devemos resumir em 

poucas palavras o conteúdo do questionário; editar a visibilidade, caso pretendamos que o 

nosso Kahoot seja acessível por qualquer usuário, ou não; escolher outra linguagem já que 

está predefinida a língua inglesa; e finalmente, eleger a audiência que devemos selecionar 

de acordo com o público a que destina o nosso questionário. Existem ainda três parâmetros 

de edição opcional. Referimo-nos à possibilidade de atribuir uma imagem que caracterize o 

nosso questionário e que o torna facilmente identificável na lista de questionários 

elaborados; à hipótese de atribuir as fontes e referências bibliográficas onde nos baseamos 

para a criação do nosso Kahoot, e por fim, a possibilidade de adicionar um vídeo 

introdutório, que aparecerá no momento da exibição e conexão dos alunos ao questionário. 

Neste caso, só é permitida a utilização de vídeos provenientes do Youtube. 

Depois de preenchidas as configurações iniciais, podemos avançar para a fase 

seguinte, clicando na opção Ok, go. Esta seleção reencaminha-nos, de imediato, para uma 

nova página de elaboração do questionário, que proporciona a vantagem de poder adicionar 

um número ilimitado de questões.  

Para adicionar e planificar a ordem das perguntas, clicamos na opção Add question. 

Ao executarmos esta ação é aberta a página de edição de cada pergunta (figura 8). 

Figura 8 –  Página de edição da estrutura de uma questão 

Fonte: kahoot.it (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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 É nesta fase que criamos a questão que pretendemos, com a possibilidade de utilizar 

uma imagem adjuvante à pergunta, através da secção Media. De seguida, selecionamos o 

tempo limite de resposta, havendo a hipótese de optarmos por um tempo mínimo de 5 

segundos e o máximo de 120 segundos. Posto isto, é a altura de colocarmos as opções de 

resposta possíveis (no mínimo duas), nos quatro campos disponibilizados para esse efeito. 

Nesta fase, é importante não esquecer de assinalar pelo menos uma resposta correta.  

Importa ainda referir que na página de edição da ordem das questões, temos ainda a 

possibilidade de executar, a qualquer momento, as seguintes ações: alterar o tempo de 

resposta atribuído a cada pergunta; editar qualquer questão; duplicar qualquer uma das 

perguntas já predefinidas, caso queiramos obter uma nova questão com a estrutura 

semelhante à questão duplicada. 

Este processo de planificação e criação do questionário é bastante intuitivo, e para 

adicionar uma nova questão ao nosso Kahoot basta clicar em Next. Quando todas as 

perguntas estiverem registadas clicamos em Save.  

Depois de elaboradas todas as questões procede-se à gravação e o questionário ficará 

disponível para ser executado.  
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3.1.3. Executar o modo de jogo  

Para estabelecermos o modo de jogo numa sala de aula, é necessário que se reúnam, 

providencialmente, um conjunto de equipamentos e meios, nomeadamente: 

• Um videoprojector e uma tela e projeção ou quadro interativo; 

• Um computador com ligação à internet e ao videoprojector; 

• Ter pelo menos um smatphone/tablet/computador por cada aluno, com 

ligação à internet e a aplicação Kahoot! previamente instalada;  

• Ter uma conta Kahoot! (aplica-se apenas ao anfitrião do questionário, que é 

quem elabora as questões). 

Para jogar uma sessão de Kahoot, é necessário que o anfitrião do questionário, entre 

na plataforma mediante o login, e aceda ao questionário pretendido clicando em Play (figura 

9).  

 

 

 

Após este passo, é necessário selecionar o modo de jogo (figura 10) que se pretende 

executar. O Kahoot! disponibiliza dois modos de jogo:  

• Classic mode – permite que os alunos joguem individualmente a partir do seu 

dipositivo. Este modo é muito útil para a avaliação individual ou para o 

preenchimento de questionários individuais;  

• Team mode – que permite os alunos jogarem em equipas e revela-se muito 

prático na execução de debates ou questionários coletivos.  

 

Figura 9 – Página de pesquisa de Kahoots 

Fonte: kahoot.com (acedido em 29 de novembro de 2017) 



CAPÍTULO 3 – Descrição do Kahoot   PARTE I 

 

 

 

43 

 

Na janela representada na figura 10 existe ainda, uma seleção de opções (Game 

options) que permite controlar previamente algumas preferências de jogo, nomeadamente: 

• Pontuação extra mediante uma sequência múltipla de respostas corretas 

– esta opção atribui uma pontuação extra aos jogadores que respondem 

corretamente a uma múltipla sequência de perguntas. Quando o jogador erra, 

a pontuação extra é reiniciada; 

• Gerador de nome de utilizador – esta preferência permite gerar nomes de 

utilizador engraçados e divertidos, de modo a evitar que os jogadores utilizem 

nomes inapropriados; 

• Pódio – Dá a oportunidade a mais jogadores de experimentar a sua própria 

vitória, comemorando o 1.º, 2.º e 3.º lugares; 

• Baralhar a ordem das perguntas; 

• Exibir o PIN ao longo do jogo – permite que o PIN de acesso ao jogo seja 

mostrado ao longo do jogo; 

• Minimizar as instruções; 

• Passar automaticamente as questões – este comando ativa a passagem 

automática das questões, evitando a necessidade de ter que clicar em 

“seguinte”, para avançar para a próxima questão;  

Figura 10 - Seleção do modo de jogo 

Fonte: kahoot.com (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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Depois de escolher o modo de jogo pretendido, será aberta uma janela (figura 11), 

onde é atribuído um código – o Game PIN. Este número é gerado aleatoriamente e é possível 

que da próxima vez que se jogue o mesmo questionário, o PIN seja diferente do da última 

sessão. Nesta etapa, a página representada na figura 11 deve ser visível para toda a turma a 

partir da tela de projeção ou do quadro interativo, mas antes disso, é necessário que os alunos 

tenham ao seu dispor um smartphone ou tablet, com a aplicação Kahoot previamente 

instalada ou um computador com acesso à internet para aceder à plataforma de modo de jogo 

disponível em kahoot.it (figura 12). 

É neste passo que os alunos se conectam ao jogo, fazendo login a partir dos seus 

dispositivos, através da digitação do “Game PIN” no campo representado na figura 12.  

 

 

Figura 11 - Página inicial onde é exibido o PIN de acesso 

Fonte: kahoot.com (acedido em 29 de novembro de 2017) 
 

Figura 12 - Página de login através do Game Pin 

Fonte: kahoot.com (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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Este login implica também que o aluno registe o seu nome num campo assinalado 

para esse efeito, que aparecerá na tela inicial, projetada na tela de exibição (figura 13). 

 

 

Na figura 13 é possível verificar que estão conectados dois jogadores, designados de 

“Jogador 1” e “Jogador 2”.  

Assim que estiverem reunidas todas as condições desejáveis, e todos os alunos se 

ligarem à plataforma, o anfitrião poderá dar início ao jogo, clicando na opção Start. 

Ao iniciar o jogo as questões são exibidas, em primeiro lugar e posteriormente as 

respetivas opções de resposta, tal como está representado na figura 14. 

Figura 13 – Tela de inicio de jogo projetada pelo anfitrião 

Fonte: kahoot.com (acedido em 29 de novembro de 2017) 

Figura 14 – Tela de exibição das perguntas 

Fonte: kahoot.it (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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Para além das quatro opções de resposta, representadas por cores e figuras 

geométricas distintas, é possível ainda visualizar na página o tempo de resposta, 

representado no círculo lilás no lado esquerdo da página e o número de jogadores que 

responderam à questão, na secção Answers, que neste exemplo, conforme se pode verificar 

é zero, isto é, nenhum jogador validou a sua resposta.  

Na parte superior da tela é possível visualizar o enunciado da questão e o ícone da 

opção de Full Screen, que permite colocar a apresentação página no modo de ecrã inteiro. 

Existe ainda a opção Skip que permite avançar a questão, mesmo que a totalidade dos alunos 

ainda não tenha validado as suas respostas. 

Logo que as opções de resposta sejam visíveis, os alunos deverão selecionar, através 

do seu dispositivo, clicando no símbolo/cor que correspondente à opção que consideram 

correta.  

A figura 15 representa o painel de jogo, exibido no dispositivo de cada jogador. Na 

parte superior da página são exibidos o PIN de acesso, o número da pergunta atual, o número 

total de questões do questionário, o nome do jogador e a pontuação que lhe foi atribuída. 

Aparecem ainda em grande plano quatro retângulos de cores distintas que correspondem às 

quatro opções de resposta que o jogador deve selecionar para validar a sua resposta. Podemo-

nos referir às quatro opções de resposta através das cores (vermelho, azul, amarelo e verde) 

ou a partir das figuras geométricas a que essas opções estão associadas (triângulo, losango, 

círculo e quadrado). Esta particularidade pode ser vantajosa, dadas as circunstâncias de 

termos presentes no ambiente de jogo alunos com daltonismo. 

Figura 15 - Painel de jogador 

Fonte: kahoot.it (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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 A partir do momento que todos os jogadores selecionaram uma resposta nos seus 

dispositivos, é mostrado, na tela de exibição o resumo de respostas dadas por todos os 

jogadores (figura 16). Nessa tela, para além de ser revelada a resposta correta, é exibido o 

número de jogadores que selecionaram cada resposta. A figura 16, permite-nos verificar que 

a resposta correta está destacada pelo símbolo de visto, posicionada na opção vermelha ou 

triângulo. Os nomes dos jogadores não são exibidos neste gráfico. 

  

 

A pontuação atribuída a cada jogador, pela sua prestação em cada pergunta, é exibida 

no dispositivo do respetivo jogador (figura 17). Para além desta informação, será mostrada 

também a classificação em que o jogador se encontra até ao momento.  

 

Figura 16 – Painel de resultados de cada pergunta 

Fonte: kahoot.it (acedido em 29 de novembro de 2017) 

Figura 17 –  Painel de resultados de cada pergunta 

Fonte: kahoot.it (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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Na transição de cada questão é exibido um quadro de pontuações (figura 18) que 

destaca os nomes dos três jogadores com melhores pontuações até ao momento. Nesta página 

é possível terminar o questionário, clicando na opção End quiz presente no canto inferior 

direito. 

 

O processo descrito até ao momento repete-se até à conclusão de todas as questões. 

Assim que termina o jogo, é mostrado na tela de exibição o ranking (figura 19) que posiciona 

os três melhores jogadores nas classificações de ouro, prata e bronze.  

  

Figura 19 – Ranking das melhores pontuações 

Fonte: kahoot.it (acedido em 29 de novembro de 2017) 

Figura 18 -  Quadro das melhores pontuações 

Fonte: kahoot.it (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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Concomitantemente à exibição da tela das classificações finais, é exibido nos 

dispositivos individuais dos jogadores um questionário de autoavaliação (figura 20), que lhes 

permite classificar a plataforma através da atribuição de uma a cinco estrelas; selecionar as 

opções “sim” ou “não” para responder às questões “aprendeste alguma coisa?” e 

“recomendarias o Kahoot?”; e finalmente, permite que o aluno se autoavalie em relação à 

sua performance durante o jogo, selecionando a expressão correspondente ao seu sentimento 

– smile verde - confiante, smile amarelo – pouco confiante, smile vermelho – com 

dificuldades.  

 

3.1.4. Interpretação dos resultados de jogo 

No final de cada sessão de jogo, o anfitrião pode ter acesso a todos os resultados 

obtidos durante o jogo, a partir de um documento disponibilizado pela plataforma no formato 

de Excel. Este documento contém informações úteis sobre as performances de todos os 

jogadores ao longo do jogo e pode ser descarregado ao selecionar a opção Get Results. Este 

ficheiro pode ser descarregado a qualquer momento, clicando na opção My results presente 

na barra superior da janela inicial da plataforma. 

 Ao analisarmos o documento em Excel, dos resultados de cada sessão de jogo, 

deparamo-nos com três folhas iniciais designadas de Overview, Final Scores e Question 

Summary. Posteriormente a estas opções encontram-se um número variável de folhas que 

correspondem ao número de questões presentes no questionário.  

Figura 20 –  Formulário de autoavaliação 

Fonte: kahoot.it (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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Na primeira folha do documento de Excel designada de Overview (figura 21) estão 

presentes as informações gerais do desempenho dos jogadores. Nela é possível consultar a 

data de realização do questionário, o nome de utilizador do anfitrião, o número de 

participantes e o número de questões do jogo. 

 

A tabela Overall Performance presente na figura 21 informa-nos sobre o número 

total de respostas corretas sob a forma de percentagem, assim como o total de respostas 

incorretas e a média das pontuações obtidas. 

Na tabela Feedback encontramos as informações reunidas no final do jogo, relativas às 

respostas dadas pelos alunos no questionário de autoavaliação.  

Ao selecionarmos a folha Final Scores, acedemos à tabela de pontuações gerais 

(tabela 1) obtidas por cada jogador, assim como o número de respostas corretas e erradas 

que foram dadas pelos mesmos.  

 

Tabela 1 - Folha "Final Scores". 

Fonte: kahoot.com 

Figura 21 - Resultados gerais do jogo 

Fonte: kahoot.it (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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A folha acedemos ao Question Summary (tabela 2) apresenta dados extremamente 

minuciosos e detalhados sobre a prestação de cada aluno em cada questão. Essa informação 

constituiu, efetivamente, uma mais valia para o professor, pois constitui uma ferramenta de 

análise e avaliação extremamente bem organizada. Nesta página é possível aceder a uma 

visão geral das pontuações obtidas por todos os jogadores em cada pergunta.  

 

Tabela 2 - Sumário de questões. 

 

Para aceder a uma informação mais detalhada, no referido documento também estão 

presentes informações organizadas por cada pergunta do questionário (figura 22). Para esse 

efeito, é criado automaticamente um número total de folhas correspondentes ao número de 

perguntas do questionário. 

Em cada folha associada a cada pergunta podemos consultar o número e a 

percentagem de alunos que respondeu corretamente à questão e o tempo de reposta 

predefinido. Na tabela Answer Summary representada na figura 22 é possível consultar as 

opções da pergunta, assinaladas como corretas ou falsas, o número de respostas recebidas 

em cada uma das opções e a média de tempo usada na seleção das respostas.  

Fonte: kahoot.com 
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Na tabela Answer Details da figura 22, os dados estão organizados por jogadores. É 

possível neste caso perscrutar as performances individuais dos jogadores, para cada questão, 

relativamente à resposta dada, aos pontos atribuídos na questão, à totalidade dos pontos 

acumulados até então, e o tempo de resposta dado por cada aluno.   

 

 

Este ficheiro é extremamente útil para o professor, não só pela informação minuciosa 

que prontifica, mas também pela excelente organização dos dados o que permite uma 

consulta rápida e simples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Informação individual de resposta 

Fonte: kahoot.it (acedido em 29 de novembro de 2017) 
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3.2. Vantagens do Kahoot na educação 

As vantagens do Kahoot na Educação são muito claras e consensuais, pois poderão 

promover o desenvolvimento de várias capacidades nos alunos, bem como oferecer 

vantagens e oportunidades aos professores. Junior (2017) elenca algumas potencialidades 

oferecidas pelo Kahoot no contexto educacional, dentre as quais destaca:  

 

a) O aumento da motivação: ao introduzir novos elementos na sala de aula, em 

especial os ligados à tecnologia, os alunos mostram-se mais curiosos e empenhados. 

Esses estímulos podem se converter em motivação para a aprendizagem, pois com o 

uso do aplicativo cria-se um ambiente saudável de competição em busca da 

aprendizagem; 

b) Melhoria do raciocínio: o quiz faz uma pontuação diferenciada (mais elevada) para 

os alunos que respondem mais rápido e corretamente. Dessa maneira, exige um 

raciocínio rápido para os alunos se possam manter entre os melhores; 

c) Melhoria na concentração das aulas: quando o professor comunica aos alunos que 

fará avaliação da aprendizagem com uso do Kahoot ao final da aula, estes tendem a 

prestar mais atenção aos conteúdos, pois precisam de se apropriar das informações 

fornecidas durante a aula para participarem de forma mais ativa e qualitativa no 

momento do jogo; 

d) Permite a inversão de papéis: o professor poderá solicitar aos alunos, 

individualmente ou em grupo, que elaborem perguntas de escolha múltipla para o 

Kahoot. Isso possibilita o desenvolvimento da aprendizagem de maneira 

diferenciada, pois deixam a posição de participantes e passam a adotar um papel de 

anfitriões, já que precisam pensar em questões a serem implementadas para outros 

alunos; 

e) Trabalho colaborativo: o Kahoot permite que o professor utilize o questionário de 

maneira individual ou coletiva, caso o jogo se aplique numa turma, onde nem todos 

os elementos possuam dispositivos móveis, o professor poderá criar grupos de 

trabalho, colocando maior complexidade nas questões e aumentando o tempo de 

resposta. Assim, os alunos terão maior tempo para responder a cada questão; 
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f) Uso das TIC em sala de aula: muitos são os críticos em relação à introdução das 

tecnologias móveis em sala de aula, no entanto, ao utilizar o Kahoot, conseguimos 

provar que o telemóvel pode-se converter numa forma positiva de integração; 

g) Avaliação da aprendizagem em tempo real: utilizar o aplicativo para verificar os 

conhecimentos dos alunos em tempo real quando utilizado como ferramenta de 

avaliação, poderá favorecer tanto os alunos, pelo facto de se sentirem mais animados 

com essa modalidade, e facilitar a atividade do professor na interpretação dos 

resultados a partir do relatório em Excel com as notas de cada aluno.  

h) Promove a inclusão: o Kahoot também poderá ser convertido numa ferramenta de 

inclusão, pois permite a inserção de imagens, vídeos e sons no local da pergunta. 

Caso o docente tenha na turma alunos com alguma limitação, seja ela visual ou 

auditiva, este poderá optar por um desses recursos, de modo a incluir todos os 

estudantes no jogo. 
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CAPÍTULO 4 – Metodologia de Investigação 
 

Nota introdutória: Este capítulo prende-se com a metodologia utlizada para a realização do 

estudo. No primeiro ponto será feita a justificação da metodologia adotada (4.1). No ponto 

seguinte, será feita uma caracterização dos intervenientes e espaços estudados (4.2). Por fim, 

serão apresentados os instrumentos e meios de recolha de dados (4.3). 
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4.1. Opções metodológicas 

A investigação desenvolvida neste trabalho apresenta um pendor qualitativo. Este 

tipo de pesquisa proporciona o estudo de fenômenos que estão livres de ser quantificados, 

que se apropriam cabalmente aos nossos objetivos de estudo.  

A investigação qualitativa baseia-se, de acordo com Serrano (2004), numa perspetiva 

hermenêutica e interpretativa de fenómenos educativos, a partir da indução dos significados 

dos próprios contextos na sua singularidade e complexidade. Bodgan e Biklen (1994) 

salientam que as pesquisas qualitativas têm um enfoque mais direcionado para a 

compreensão e interpretação de como os factos e os fenómenos se manifestam, do que 

propriamente para entendimento das suas causas. Os mesmos autores referem ainda que o 

objetivo principal da investigação qualitativa é o de compreender de uma forma global as 

situações, as experiências e os significados das ações e das perceções dos sujeitos através da 

sua dilucidação e descrição. 

De entre as técnicas de pesquisa qualitativa, Bodgan e Bikel (1994) destacam a 

entrevista e a observação participante como as que melhor dão resposta às características 

referidas anteriormente. Serrano (2004) advoga que estas técnicas confrontam o investigador 

com o contexto real concreto, nas suas dimensões reais e temporais, o aqui e o agora, no seu 

contexto social.  

No decorrer de toda a nossa Prática de Ensino Supervisionada (PES), nos dois 

contextos de 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico (a PES também designada de Estágio I e 

Estágio II, respetivamente), adotamos uma postura de caráter investigativo mais explícita no 

Estágio II, uma vez que foi aqui que realizamos o nosso estudo. Assim, partindo da 

observação direta, observamos as Instituições, as salas onde decorreram os nossos estágios 

e principalmente, as turmas de alunos e cada um deles em particular.  

Esta observação, constitui-se de extrema importância para o nosso estudo, visto que 

nos debruçaremos na análise de processos, atitudes e experiências resultantes do decorrer 

adas experiências que nos propusemos, e que dependem de um conjunto de requisitos pré-

estabelecidos que têm de ser averiguados, a partir da observação. 
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4.2. Participantes  

A concretização das experiências descritas nesta dissertação, decorreu a longo da 

PES no 2.º Ciclo do Ensino Básico na Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral no ano letivo 

2016/2017. Esta componente curricular, inerente ao Mestrado em Ensino do 1.º ciclo do 

Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º ciclo do Ensino Básico, é 

subdividida em dois contextos pedagógicos que se realizam no âmbito das disciplinas de 

Matemática e Ciências Naturais. O nosso estudo concretizou-se, precisamente, durante o 

Estágio II na disciplina de Matemática da turma do 5.º A, na Escola Monsenhor Jerónimo 

do Amaral, localizada no distrito de Vila Real.  

4.2.1. Caracterização da instituição  

A Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral está agregada ao Agrupamento de Escolas 

Morgado Mateus pertencente ao distrito de Vila Real. A zona escolar do agrupamento 

compreende a Zona Este do rio Corgo e as freguesias de Abaças, Andrães, Arroios, 

Folhadela, Guiães, Mateus, Nogueira e Ermida, Mouçós e Lamares, São Tomé do Castelo e 

Justes, e partes das freguesias de Vila Real. 

O Agrupamento de Escolas Morgado Mateus contava, para o ano letivo 2016/2017, 

com um total de 1797 alunos, distribuídos desde o Pré-escolar ao Ensino Secundário Regular 

e Profissional, incluindo ainda vocacionais, Cursos de Educação e Formação (CEF) e 

profissionais. 

De acordo com o mais recente Plano Educativo que nos foi disponibilizado pelo site 

do próprio agrupamento, referente ao período 2014-2018, no ano letivo de 2013/2014, o 

Agrupamento integrava 223 docentes pertencentes ao quadro da escola; 28 pertencem ao 

quadro de zona pedagógica e 15 são contratados.  

Os professores que integram o corpo docente deste agrupamento revelavam 

experiência científica e pedagógica plenamente apropriadas às exigências impostas pelo 

ensino, fruto da larga experiência profissional.  

No que diz respeito ao pessoal técnico e administrativo, é constituído por 49 

assistentes operacionais, 19 assistentes técnicos, cinco cozinheiras e um chefe de Serviços 

Administrativos. 

Para garantir a equidade e igualdade de acesso ao ensino, o agrupamento procura dar 

resposta a crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE) através da coadjuvação 
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de professores especializados em educação especial, em regime de destacamento. Todos os 

alunos sinalizados com NEE recebem acompanhamento especializado. 

O agrupamento dispõe também de um serviço de psicologia e orientação, que é 

disponibilizado a todas as crianças do agrupamento. 

A nível de enriquecimento curricular, o agrupamento tem desenvolvido projetos no 

âmbito de: Centro de Recursos Educativos (CRE); Promoção Educação para a Saúde (PES); 

Desporto Escolar (DE); Segurança Escolar (SE); Plano Nacional de Leitura (PNL); Clube 

de Leitura e Voluntariado (CLV); entre outros.  

Relativamente aos meios e equipamentos, todas as escolas deste agrupamento 

dispõem de rede Wireless; rede Intra-Net; projetor multimédia; quadro interativo e pelo 

menos um computador por sala.  

No que diz respeito aos espaços físicos, a Escola Monsenhor Jerónimo de Amaral 

dispõe de um amplo espaço exterior, composto por cinco pavilhões, destacados como A, B, 

C, D e o gimnodesportivo, mais dois campos desportivos exteriores. Todos estes pavilhões 

são adornados por espaços verdes que contribuem para um bom ambiente escolar. 

O pavilhão A não é destinado à prática de ensino, pois é neste edifício que se 

encontram a receção, a sala de professores, a reprografia, a sala de diretores de turma, o 

gabinete do coordenador de estabelecimento, uma sala de multiusos, a biblioteca e um 

auditório.  

No pavilhão B é composto por sete salas de aula, destinadas ao ensino das artes, 

designadamente, Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical e ainda um 

laboratório de Físico-química. 

O pavilhão C é constituído por oito salas de aula: uma sala de Educação Visual, uma 

de Educação Tecnológica, uma sala de Matemática, duas salas de Ciências da Natureza e 

uma sala de Informática.  

No pavilhão D encontramos o refeitório, a cozinha, o bufete, uma dispensa para os 

alimentos, um espaço de convívio, uma sala de Apoio aos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE), Gabinete de Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), a sala 

Projeto de Educação para a Saúde (PES).  

Por último, destacamos o pavilhão gimnodesportivo que tem dois balneários, 

destinados para o género feminino e masculino. Nos campos desportivos exteriores ocorrem 

aulas de Educação Física, e os alunos têm a possibilidade de usar estes espaços livremente.  
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4.2.2. Caracterização da sala de aula 

De modo a compreender o espaço onde decorriam habitualmente as aulas de 

Matemática da turma em estudo, e com o objetivo de enumerar e avaliar a qualidade dos 

equipamentos que compõem a sala de aula, reunimos um breve inventário com uma 

avaliação descritiva de todos os recursos nela disponíveis. 

Esta descrição torna-se pertinente, visto que, é fulcral existirem um conjunto de 

condições mínimas para a realização da experiência didática a que nos propusemos 

(descritos no capítulo 3, no ponto 3.1.3). Tendo em conta a descrição feita no capítulo 2, 

designadamente no ponto 2.1, espera-se que esses requisitos mínimos estejam assegurados, 

devido às inovações tecnológicas que têm vindo a ser implementadas pelo Plano 

Tecnológico.  

Ainda assim, foi feita uma recolha de dados relativamente aos meios e recursos 

necessários para levar a atividade a cabo, a partir de uma tabela de verificação (apêndice 5). 

Esses dados estão organizados de forma sintética na tabela 5, assim como algumas 

características apontadas durante a observação.  

Tabela 3 - Equipamentos e serviços presentes na sala de aula de matemática 

 

 

Equipamento Disponibilidade Quantidade Observações 

Computador Verifica-se 6 
1 computador com ligação à internet 
ao quadro interativo. 5 computadores 
fora de funcionamento. 

Videoprojetor Verifica-se 1 Videoprojetor integrado no Quadro 
Interativo. 

Tela de Projeção Verifica-se 1 Tela de projeção integrada no Quando 
Interativo. 

Quadro Interativo Verifica-se 1  

Ligação Wireless Verifica-se 1 Ligação fraca e com períodos de 
intermitência. 

Ligação à internet 

por fios 
Verifica-se 1 

Ligação ao computador de serviço, 
que se encontra conectado ao quadro 
interativo. A ligação apresenta 
períodos de baixa velocidade. 
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A nível de espaço, o 5.ºA dispunha de uma sala ampla e em perfeitas condições, 

apesar da antiga construção dos edifícios. 

Esta sala, particularmente destinada ao ensino da matemática, encontrava-se bem 

iluminada e era composta por mesas, cadeiras dispostas em três filas, um computador fixo 

com ligação à internet para uso do professor, um quadro interativo, dois quadros brancos 

com iluminação, armários com livros, materiais e jogos matemáticos. Todos estes materiais 

encontravam-se em boas condições, apesar do evidente desgaste devido ao uso e idade. A 

sala dispunha de cinco computadores fixos, mas fora de funcionamento. Havia ainda, dez 

quadros brancos individuais, que os alunos utilizavam regularmente na resolução e 

apresentação de problemas.  

Apesar da sala se situar no segundo piso do pavilhão B, esta estava adornada com 

cortinas nas janelas com vista para o exterior, para evitar que os alunos se distraiam. 

Para garantir o conforto dos alunos nos dias frios de inverno, a sala encontra-se 

equipada com um sistema de aquecimento central. 

A nível de ligação à Internet, a sala dispunha de um sinal wireless muito fraco e 

intermitente, incapaz de estabelecer uma ligação contínua durante um longo período de 

tempo.  

De um modo geral, podemos afirmar que as instalações da escola são antigas, apesar 

do bom estado de conservação, quer dos espaços exteriores e interiores, e dos materiais.  

4.2.3. Caracterização da turma 

A turma onde decorreu a nossa experiência didática foi a turma onde realizamos o 

Estágio II na disciplina de Matemática, uma turma do 5.º ano, do 2.º Ciclo do Ensino Básico, 

da turma A. Esta turma é constituída por um número total de 18 alunos, seis dos quais 

pertencem ao género masculino e doze ao género feminino, com idades compreendidas entre 

os nove e os doze anos, com prevalência nos dez anos de idade. 

No computo geral, os alunos do 5.ºA são reveladores de excelentes competências 

cognitivas e motivações suficientes para originar resultados bastante satisfatórios. Havia 

apenas duas alunas repetentes que revelavam maiores dificuldades. Uma delas estava 

destacada para possível referenciação de Educação Especial, e outra estava referenciada 

como com NEE e sujeita a um Plano Educativo Individual (PEI), com as medidas de apoio 
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pedagógico personalizado, adequações curriculares individuais, adequações no processo de 

avaliação e adoção de Tecnologias de Apoio. 

 A nível comportamental, não existem alunos sujeitos a tutoriais, a medidas 

corretivas, ou tarefas de integração. 

No que se refere à Ação Social Escolar (ASE) quatro alunos beneficiam do Escalão 

A e seis alunos do Escalão B. Os restantes alunos não garantem comparticipações financeiras 

nem medidas de apoio socioeducativo. 

A nível de Atividades de Enriquecimento Curricular, três alunas participam no Clube 

de Desporto Escola, fazendo parte a equipa da modalidade de Futsal no escalão Infantis – B 

Feminino; e cinco alunos participam de igual modo o mesmo clube, frequentando a 

modalidade de futsal masculino. 

Devido ao contexto desta dissertação, importa referir, que segundo os dados 

recolhidos e apresentados no diagrama da figura 21, que num total de 18 alunos, dois terços 

possuíam tablet ou smartphone, de entre os quais, quatro alunos tinham apenas tablet, seis 

possuíam apenas smartphones, e dois dispunham de tablet e smartphone. Podemos verificar 

também que seis alunos não possuem nenhum dos dispositivos referidos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 alunos 

Tablet Smartphone 

2 alunos 

6 alunos 

6 alunos 

Figura 23 - Distribuição de Smartphones e Tablets pelos alunos da turma do 5.º A 
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4.3. Instrumentos de recolha de dados 

Os instrumentos de recolha de dados utilizados no âmbito desta investigação, foram 

selecionados de acordo com a natureza do estudo.  

Esta seleção de instrumentos prende-se com os objetivos predefinidos nesta 

dissertação, de modo a atender e obter os resultados apropriados ao estudo. 

A obtenção de resultados preocupou-se em salvaguardar o anonimato dos alunos. 

 

4.3.1. Observações 

Para o desenvolvimento deste projeto houve a necessidade de recorrer a processos de 

recolha de dados, essencialmente à técnica de observação. Associada a esta metodologia 

procedemos aos registos descritos em 5.2.  

Optou-se por este método, dada natureza do objeto de estudo, pois permite-nos registar 

de imediato as observações feitas no campo de investigação, capaz de nos conferir maior 

legitimidade ao processo. 

Segundo Mónico, Alferes, Castro e Parreira (2017), o método da observação participante 

é especialmente apropriado para estudos exploratórios, estudos descritivos e estudos que 

visam a generalização de teorias interpretativas. É recorrente optar-se pela observação 

participante com a finalidade de elaborar, após cada sessão de observação, descrições 

“qualitativas”, de tipo “narrativo”, que permitem obter informações relevantes para a 

investigação em causa. 

Correia (2009) refere que o processo de observação participante inicia-se com 

observações descritivas, em que o observador vai procurar ganhar uma “vista global” do que 

ali acontece. Após esta etapa e analisados os primeiros dados, dará início a observações 

focalizadas, e finalmente, depois de retornar ao campo, voltar a novas observações e análise 

das notas de campo, definirá a necessidade de observações seletivas. 

Mónico, Alferes, Castro e Parreira (2017) referem que no âmbito das Ciências Sociais, 

o investigador procura tornar-se membro de um grupo, organização ou eventualmente ficar 

sob estudo. Por estar imerso na progressão dos eventos, o investigador espera encontrar-se 

numa posição privilegiada para recolher muito mais informações, e um conhecimento 

profundo do que aquele que seria possível se estive a observar de fora.  
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4.3.2. Registos 

Os registos efetuados no âmbito desta investigação incluem alguns diálogos e 

expressões que ocorreram durante toda a PES e que consideramos pertinentes para o estudo, 

apontamentos escritos produzidos pelo professor estagiário durante e no final de cada 

atividade, as reflexões sobre o decorrer das duas experiências realizadas com o Kahoot e os 

registos obtidos dos vários momentos da atividade capturados por fotografia.  

Esteves (2008) defende que as observações podem ser registadas no momento em 

que ocorre traduzindo-as para a forma escrita, enquanto a população da amostra executa as 

atividades, ou de forma audiovisual (fotografia ou vídeo). Também podem ser registadas 

depois do momento da ocorrência, nesta situação só podem ter a forma de registo escrito e 

normalmente tratam-se de apontamentos mais desenvolvidos e detalhados. 

Neste estudo, também foram utilizadas grelhas de observação para caracterizar a sala 

de aula enquanto à presença de recursos e meios tecnológicos indispensáveis para a 

realização da atividade, e ainda, para averiguar a disponibilidade de dipositivos móveis, 

nomeadamente tablets ou smartphones pessoais dos alunos. 

Consideramos ainda como registos obtidos desta investigação os ficheiros em Excel 

que o resultaram das avaliações individuais de cada aluno, disponibilizados no final de cada 

sessão de Kahoot. 
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CAPÍTULO 5 – Intervenção Pedagógica 
 

Nota introdutória: Neste capítulo serão apresentados os resultados das experiências 

didáticas da utilização do Kahoot em contexto de educação matemática. Este estudo resultou 

em duas experiências, designadamente a experiência I (5.1) e experiência II (5.2) que serão 

descritas nos pontos que se seguem. 
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5.1. Relato da experiência I  

Às duas experiências com o Kahoot realizadas no contexto educativo, atribuímos a 

designação de Experiência I e Experiência II (respetivamente à ordem que foram realizadas), 

e é a partir desta denominação que nos iremos referir a elas. 

A primeira experiência com o Kahoot, no âmbito deste estudo, teve lugar no dia 26 

de janeiro de 2017 e aplicou-se ao contexto dos participantes em investigação descritos no 

capítulo 4, no ponto 4.2.  

A preparação da aula partiu, tal como todas as outras, de uma planificação baseada 

nas diretrizes dos documentos curriculares orientadores da disciplina, essenciais para prever 

e conduzir toda a atividade educativa.  

A organização destas planificações (apêndices 1 e 2) assentou num conjunto de 

parâmetros sequenciados, expostos na Estrutura de Modelo de Desenvolvimento Curricular 

(anexo 1) proposto por Pinto (2015). 

O autor deste modelo refere que a tarefa de planificar enceta, necessariamente, a 

partir da Análise de Necessidades (1.0) através da Formulação de Objetivos Gerais (2.0) e 

subsequente Formulação de Objetivos Específicos (3.0) e pela Definição do Modelo de 

Avaliação (4.0). Depois desta tarefa, organiza-se e sequencia-se os momentos de ensino 

(5.0), prioriza-se a Seleção dos Métodos e Estratégias (6.0) e procede-se ao devido 

Reajustamento dos objetivos em função do contexto (7.0). 

A execução das Unidades de Ensino (9.0) depende da fase de ensino, que é 

determinada pela modalidade de Avaliação: Avaliação Diagnóstica (8.0), Avaliação 

Formativa (10.0) e Avaliação Sumativa (11.0). Estas três modalidades avaliativas surgem 

contempladas no Decreto-Lei n.º 18/2011, artigo 13.º. No mesmo documento, no artigo 12.º 

é referido que “a avaliação constitui um processo regulador das aprendizagens, orientador 

do percurso escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelo aluno ao longo do 

ensino básico”. 

É precisamente no contexto de avaliação diagnóstica que se justifica a aplicação do 

Kahoot nesta aula. A averiguação dos conhecimentos prévios é baseada nos objetivos 

previstos no Programa e Metas Curriculares de Matemática para o Ensino Básico 

promulgados pelo Ministério da Educação e Ciência (2013), relativos ao domínio Números 

e Operações – NO5, subdomínio Números Racionais, particularmente sobre a multiplicação 

e divisão (noção de inverso) de números fracionários. Esta avaliação torna-se essencial para 
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viabilizar as atividades e aspetos de planificação das aulas subsequentes, pois os resultados 

poderão condicionar o tempo previsto e a adequação de métodos e recursos didáticos para a 

exploração dos conteúdos programáticos, assim como para realização de tarefas 

matemáticas. 

Apesar da avaliação da aprendizagem não ser o objetivo central desta investigação, 

a sua referência torna-se relevante, visto que, a utilização da plataforma em estudo prendeu-

se com esta prática educativa.  

 Segundo o artigo 13º do Decreto-Lei n.º 18/2011, a avaliação diagnóstica realiza -se 

no início de cada ano de escolaridade, devendo articular-se com estratégias de diferenciação 

pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua 

integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. No entanto, Ribeiro (1999) 

considera que este tipo de avaliação não está condicionado apenas ao início de um ano letivo. 

O autor defende que esta modalidade avaliativa também pode ser empregue no início de uma 

Unidade Curricular ou de um Tópico Programático. A sua utilização justifica-se quando o 

professor sentir a necessidade de apurar os conhecimentos prévios dos seus alunos, que de 

algum modo podem interferir na aprendizagem de um novo conteúdo programático. 

A realização desta experiência exigiu que fossem providenciados alguns aspetos, 

sendo eles: a elaboração do questionário relacionado com a temática a ser avaliada (apêndice 

3), o levantamento do número de dispositivos individuais que os alunos dispunham para a 

realização da tarefa (apêndice 6) e a requisição de seis tablets disponibilizados pela 

biblioteca da escola, de modo a garantir que todos os alunos participavam individualmente 

na atividade; a verificação dos requisitos mínimos (descritos no capítulo 3, no ponto 3.1.3.) 

relativos à presença e qualidade de um conjunto de equipamentos e meios tecnológicos que 

poderiam condicionar a nossa prática. Esse levantamento foi feito a partir de uma lista de 

verificação (apêndice 5) e encontra-se descrito no capítulo 4, no ponto 4.2.2. 

Durante a avaliação dos recursos presentes na sala, verificamos que a sala reúne as 

condições necessárias para a realização da atividade, no entanto, no que concerne à 

velocidade de internet, houve a necessidade de tomar medidas de providência, visto que o 

sinal de internet disponível apresentava períodos de fraca intensidade, capaz de comprometer 

o bom funcionamento da atividade. Para precaver esta situação, foi disponibilizado pelo 

professor estagiário um dispositivo de internet móvel pessoal, capaz de substituir o sinal da 

escola e garantir internet a todos os alunos. Para a viabilização desta experiência, houve 
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também a necessidade da professora titular da turma e dos professores estagiários facultarem 

os seus tablets e smartphones pessoais, devido ao facto de alguns alunos não terem trazido 

os seus dispositivos pessoais como previsto, justificado pelo esquecimento dos próprios, e a 

ocorrência de algumas faltas de presença por parte dos alunos. 

O Kahoot utilizado como diagnóstico era constituído por cinco questões, duas delas 

envolviam multiplicações com números racionais e números inteiros, uma situação 

problemática e duas divisões envolvendo números racionais e números inteiros. O tempo 

atribuídos para cada questão foi sessenta segundos para cada uma das quatro perguntas de 

cálculo e noventa segundos para a situação problemática. Cada questão apresentava quatro 

opções de resposta e apenas uma era considerada certa.  

A execução da atividade com o Kahoot foi reservada para os 30 minutos finais da 

aula, de modo a providenciar toda a logística necessária, nomeadamente a organização da 

turma, a distribuição e conexão dos dispositivos à rede, o acesso à plataforma por parte do 

professor e a ligação de todos os alunos à plataforma.  

Como os alunos já conheciam e estavam habituados à prática desta atividade, foram 

dispensadas apresentações e explicações sobre o modo de funcionamento do jogo, mas foram 

ressalvadas as regras indispensáveis para um funcionamento ordeiro e responsável da tarefa. 

O início da atividade começou pela distribuição dos tablets, já previamente 

configurados para o jogo, pelos alunos e com a supervisão dos professores presentes em sala 

de aula, de todos os dispositivos individuais. Enquanto isso, o mediador e anfitrião do 

questionário, neste caso o professor estagiário, preparava a projeção do Kahoot no Quadro 

Interativo.  

Esta preparação inicial demorou cerca de 20 minutos devido à ocorrência de 

dificuldades alheias, associadas à fraca intensidade do sinal da rede wireless, que complicou 

o acesso à plataforma, quer por parte do professor estagiário, quer pelos alunos. Para 

contornar este entrave, houve a necessidade de usar a ligação de internet móvel pessoal do 

professor estagiário. 

Prontificadas todas as diligências necessárias, foi possível levar a cabo a atividade 

nos 10 minutos finais da aula.  
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Os alunos realizaram a atividade sentados nos respetivos lugares, sem levantar 

grandes questões negativas a nível comportamental. Estes momentos foram capturados 

através de fotografia e estão representados nas figuras 24 e 25. 

 

 

Na realização do Kahoot, o professor estagiário assumiu o papel de mediador do jogo, 

lendo sempre em voz alta todas as perguntas e respetivas opções de resposta. Sempre que 

era mostrado o quadro de classificações o professor dava feedback oral, congratulando 

sempre os alunos destacados e motivando sempre os restantes alunos com expressões: 

 

“Não fiquem para trás!”. 

“Sejam mais rápidos!”. 

“A próxima questão é muito fácil!”. 

“Pensem antes de responder, mais vale uma resposta certa no final do tempo do que 

uma errada no início!”. 

“Respondam com calma!”. 

“Vá, estás quase a chegar ao pódio!”. 

 

A nível de comportamento, não houve grandes aspetos negativos a apontar, apesar 

de algum ruído gerado pelo entusiasmo característico da realização deste tipo de atividades, 

o decorrer do jogo realizou-se num bom ambiente, apenas com manifestações positivas e 

negativas, sempre que eram reveladas as respostas corretas. Estas manifestações são 

apanágio deste tipo de jogos e não foram interditas, mas foi comunicado à turma que 

Figura 24 - Aluna a jogar Kahoot no smartphone Figura 25 - Aluno a jogar Kahoot no tablet 
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deveriam ser moderadas e não podiam constituir motivo para terminar imediatamente com 

o jogo.

É de salientar que durante a atividade, um dos alunos desconectou-se do jogo devido 

ao congestionamento da rede. Quando isto acontece, não é possível que o aluno se ligue 

novamente ao jogo, ficando desta forma fora da avaliação.  

No final das questões, foi esclarecido e traduzido o formulário em inglês que os 

alunos deveriam responder, relativamente à sua autoavaliação (figura 20 presente no capítulo 

3, ponto 3.1.3) tendo em conta a sua prestação de jogo. 

No momento final do jogo, o pódio é revelado (representado na figura 19 do capítulo 

3, ponto 3.1.3), onde estão posicionados os três jogadores com as melhores pontuações. 

Perante este cenário o professor congratulou os alunos que obtiveram os melhores resultados 

e adotou um discurso motivador para promover o sucesso dos restantes. 

A realização do jogo, correu conforme o planeado, apesar dos problemas técnicos 

que foram facilmente ultrapassados.  

No fim da aula, os alunos demostraram-se claramente satisfeitos e motivados pela 

realização do Kahoot, evidenciadas por algumas expressões que tivemos a oportunidade de 

registar através dos instrumentos referidos no capítulo 5 (ponto 5.1): 

“Por mim jogava Kahoot todas as aulas.” 

“Professor, amanhã podemos jogar outra vez?”. 

“Este jogo é mesmo fixe”. 

Após o toque da campainha, alguns alunos demonstraram vontade de continuar 

dentro da sala, para colocar questões aos professores sobre curiosidades da plataforma e para 

comentar alguns momentos sobre as prestações individuais no jogo. 
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5.2. Relato da experiência II 

A segunda atividade com o Kahoot em sala de aula ocorreu dentro do mesmo 

contexto descrito na Experiência I (ponto 5.1) e realizou-se no dia 2 de fevereiro de 2017. 

À semelhança da atividade supracitada, a preparação aula partiu de uma planificação 

ponderada, assente em todos os documentos normativos e estruturais competentes à 

disciplina de Matemática. A reflexão sobre a primeira atividade realizada com o Kahoot, 

permitiu-nos analisar aspetos que não foram tomados em consideração anteriormente, 

possibilitando-nos adotar uma postura reflexiva, numa perspetiva de aperfeiçoar a integração 

desta plataforma no contexto educativo. 

Nesta aula, O Kahoot foi usado como meio de avaliação formativa, na necessidade 

de reunir e apurar as dificuldades sentidas pelos alunos no domínio de Números e Operações 

– NO5, subdomínio Números Racionais, relativo às frações equivalentes. Esta avaliação 

permitiu-nos obter informações exatas e detalhadas sobre as dificuldades dos alunos neste 

domínio, que nos possibilitou posteriormente, regular a prática pedagógica e adaptar novas 

estratégias de ensino. Estas dificuldades haviam sido detetadas durante as 

responsabilizações, e de modo a promover aprendizagens significativas, decidimos utilizar 

o Kahoot nesta modalidade avaliativa. Esta prática educativa está contemplada no Decreto-

Lei n.º 18/2011, onde refere que a avaliação formativa assume um carácter contínuo que 

recorre a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade 

das aprendizagens e aos contextos em que ocorrem, tendo como uma das funções principais 

a regulação do ensino e da aprendizagem. Lopes e Silva (2012) consideram que a avaliação 

formativa é um processo que visa melhorar qualitativamente a aprendizagem dos alunos, ao 

fornecer dados que possibilitam adequar o ensino às dificuldades de aprendizagem. 

A principal preocupação para esta atividade, foi encontrar alternativas para diminuir 

o tempo da atividade. Os fatores apontados na Experiência I, que despenderam mais tempo 

durante a realização da atividade, foram a configuração dos dispositivos, e as inúmeras 

tentativas de conexão à rede Wireless da escola. Para esse efeito, antes da aula começar, os 

professores providenciaram as definições dos tablets da escola e smartphones pessoais, de 

modo a ficarem prontos a serem utilizados no jogo; testaram a qualidade do Wireless antes 

da aula começar e instalaram preventivamente, o dispositivo de rede móvel facultado pelo 

professor estagiário. Este procedimento permitiu-nos poupar cerca de metade do tempo 

previsto para a realização da atividade, em relação à primeira experiência. 
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Este encurtamento também se deveu ao facto de terem sido programadas atividades 

especiais de comemoração da lição número 100 da disciplina. Com esta redução de tempo 

esperamos que fosse possível levar a cabo a tarefa pretendida, uma vez que tomamos as 

providências necessárias para esse efeito, com base na experiência anterior.  

A nível estrutural, o questionário criado para esta aula (apêndice 4) era constituído 

por oito questões: seis delas num contexto puramente matemático e as duas restantes 

apresentavam situações em contexto real. Os tempos atribuídos foram vinte segundos para 

as primeiras nove questões e cento e vinte segundos para a restante. Todas as perguntas 

apresentavam quatro opções de resposta, dentre as quais, apenas uma era considerada 

correta. As questões incidiam sobre aspetos teóricos e práticos relativos à equivalência de 

frações, aplicados a uma grande diversidade de situações. Numa primeira fase era pedido 

para identificar a fração equivalente irredutível a uma dada fração. 

A este conjunto de questões, foram adicionadas outras cinco, que nada tinham a ver 

com o contexto avaliativo. Estas perguntas faziam parte de uma pequena surpresa organizada 

pela professora titular e pelos professores estagiários, para comemorar a lição número 100.  

Aos 30 minutos reservados para a realização da atividade, apenas 15 se destinavam 

para a sua execução.  

No momento da execução da atividade, os tablets e smarphones foram distribuídos 

pelos alunos, que se ligaram desde logo ao jogo. Notamos que a experiência dos alunos na 

realização deste jogo, criou-lhes uma certa autonomia que dispensou, em maior parte dos 

casos, apoio para a conexão dos dispositivos ao jogo. Felizmente, o tráfego de internet da 

escola encontrava-se favorável para a realização do jogo e foi essa ligação que utilizamos. 

A concretização do jogo decorreu à semelhança da Experiência I, apenas destacamos 

o aumento de competitividade, que resultou, provavelmente, devido ao acrescido número de

questões adicionadas.

 A concretização do jogo decorreu tal como o planeado, não houve grandes 

problemas técnicos a apontar, e terminou dentro do tempo previsto. 

 Durante a realização do jogo, os alunos respeitaram as regras impostas desde a 

primeira experiência e a nível comportamental, não houve questões a salientar. É de ressalvar 

que antes do início da atividade, os alunos foram informados que os resultados do jogo iam 

ser apreciados, no âmbito de uma avaliação formativa, que em parte poderá justificar o 

aumento de competitividade verificada.  
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As reações ao jogo foram muito semelhantes à da primeira experiência, com 

manifestações positivas quando acertavam nas perguntas propostas e reações de insatisfação 

quando erravam nas questões apresentadas. Quando os alunos erravam uma questão, o 

monitor do seu dispositivo apresentava a cor vermelha (figura 26). Nesta situação notou-se 

que alguns alunos tediam em esconder os monitores, provavelmente provocado pela 

vergonha ou de modo a evitar comentários dos colegas.  

Quando os alunos acertavam na questão a tela do dispositivo ficava verde (figura 27), 

que lhes provocava uma enorme satisfação. 

 

 

As últimas cinco questões revelavam, de uma forma muito original, a surpresa que 

os professores haviam preparado para a comemoração da lição número 100. Os alunos 

mostraram uma grande alegria no momento da revelação da realização do um pequeno 

lanche comemorativo. 

Foi através desta forma que terminamos a atividade, que de uma forma geral, correu 

melhor do que a Experiência I, uma vez que, adotamos medidas no sentido de melhorar os 

aspetos que não foram tão bem-sucedidos na primeira experiência. 

 

 

Figura 26 - Aluno que selecionou a resposta 

correta 
Figura 27 - Aluna que selecionou uma resposta 

errada 
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CAPÍTULO 6 – Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

Nota introdutória: Este último capítulo dedica-se sobretudo à análise fundamentada das 

experiências (6.1). Por fim, o capítulo termina com a apresentação de algumas sugestões que 

poderão ser desenvolvidas a partir da realização deste estudo (6.2).   

 

 

 



CAPÍTULO 6 – Apresentação e Discussão dos Resultados PARTE II 

 

 

 

78 

6.1. Análise das experiências e apresentação dos resultados 

Após a devida descrição das experiências realizadas no âmbito desta dissertação, 

importa agora analisar e refletir sobre os dados obtidos através da metodologia adotada e 

descrita no capítulo 4.  

A nossa análise prende-se, necessariamente, com os objetivos delimitados para o 

estudo, definidos ao longo da introdução do presente trabalho. Para conferir rigor científico 

a essa investigação, pretendemos sustentar as nossas conclusões a partir da analogia entre os 

registos obtidos e a revisão da literatura enfatizada na Parte I desta dissertação.  

A nossa jornada investigativa, começou muito antes da responsabilização pelas 

atividades letivas ao longo do contexto apontado no capítulo 4 (ponto 4.2), e da execução 

das experiências com o Kahoot. A implementação desta plataforma em sala de aula 

pressupõe que estejam assegurados um conjunto de requisitos mínimos, dos quais depende, 

impreterivelmente, o proficiente funcionamento da aplicação. De modo a avaliar se o 

contexto educativo reunia os meios e equipamentos elencados no capítulo 3 (ponto 3.1.3), 

prospetamos a instituição educativa nesse sentido, através da observação mediada por 

grelhas (apêndice 6).  

Em relação aos meios e equipamentos inerentes à instituição, é de esperar que a 

escola cumpra as exigências necessárias, de acordo com que se tem vindo a implementar no 

âmbito do PTE (descrito no capítulo 2, ponto 2.1), relativo à iniciativa “Kit Tecnológico” 

que prevê a instalação com computadores com ligação à internet, videoprojectores e quadros 

interativos. 

De acordo com as nossas observações (organizadas na tabela 3, do capítulo 4, ponto 

4.2.2), pudemos comprovar, que de facto, a escola estava apetrechada com os equipamentos 

necessários para levar a cabo a atividade, apesar de terem sido verificadas algumas 

limitações em relação ao sinal de Internet, embora se tratasse de situações pontuais.  

 No que concerne aos tablets, smartphones ou computadores utilizados pelos alunos 

para responderem às questões colocadas no jogo interativo, espera-se que muitos dos 

discentes possuam alguns destes equipamentos, de modo a poderem utilizá-los no contexto 

de sala de aula. Devido às necessidades impostas pela atual Sociedade de Informação 

descrita no capítulo 1 (ponto1.3), torna-se previsível que uma parte significativa dos alunos 

da turma, tenham pelo menos um dos dispositivos mencionados anteriormente. Pelo que 
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pudemos apurar, através dos nossos registos feitos neste sentido (apêndice 5), mais de 

metade dos alunos (67%) possuíam estes dispositivos. 

 Para assegurar equipamentos aos restantes alunos, apuramos a disponibilidade de 

requisitar seis tablets na biblioteca da escola.  

 Perante o exposto, podemos responder afirmativamente ao primeiro objetivo, 

concluindo que, mediante a nossa investigação, a escola e os alunos cumprem as condições 

previstas para a implementação do Kahoot em sala de aula.   

 Depois da garantidas as condições ideias para a aplicação do jogo interativo, 

procuramos dar resposta ao segundo objetivo formulado, que está associado às dificuldades 

e obstáculos sentidos durante a realização das atividades. Mediante objetivos fomos capazes 

de destacar algumas limitações, que surgiram no decorrer das duas experiências  

 Particularmente na Experiência I, registamos a desconexão de um aluno durante o 

decorrer do jogo, e deparamo-nos com um serviço de Internet que apresentava uma 

velocidade do sinal pontualmente fraco.  

Numa perspetiva de procurar soluções para estes problemas, verificamos que o 

primeiro caso é irreversível. O Kahoot não tem disponível até ao momento, uma opção que 

permita os jogadores conectar-se de novo ao jogo, quando a ligação termine. No nosso 

entender, a causa que encontramos para justificar este acontecimento, associa-se, 

eventualmente, ao congestionamento da rede, à fraca qualidade do sinal Wireless ou à 

capacidade limitada de armazenamento e poder de processamento dos dispositivos. Para o 

segundo caso, a solução que encontramos, foi a disponibilização de um dispositivo de 

internet móvel, por parte do professor estagiário.  

A partir da revisão da literatura, verificamos que integração das Novas Tecnologias 

confere, indubitavelmente, um conjunto de potencialidades quando aplicadas no contexto 

educacional (descritas no capítulo 2, ponto 2.2). Estas vantagens, estendem-se por todas as 

áreas disciplinares e na matemática não é exceção.  

A questão motivacional referida no ponto 2.3 do capítulo 2 é preponderante para o 

sucesso do ensino da matemática. Alunos motivados concretizam, consequentemente, 

melhores aprendizagens e resultados escolares. A matemática, por ser considerada uma área 

curricular geradora de grandes índices de insucesso, é importante que os alunos se sintam 

motivados e adotem uma postura favorável em relação à disciplina.  
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Cunha (2016) defende que a motivação é um conceito de extrema importância para 

a compreensão do comportamento do ser humano. De facto, sem motivação será sempre 

difícil o indivíduo obter bons resultados, bem como conduzir o seu comportamento pelo 

gosto, pela paixão e estimular as suas atitudes para a realização das tarefas em vez de as 

realizar só porque lhe é imposto.  

Neste sentido, o Kahoot é apontado no ponto 3.2 do capítulo 3, como um recurso 

promotor de motivação. Com base nos resultados obtidos nas nossas experiências, podemos 

afirmar que esta premissa se confirma, ao tomarmos os seguintes dados em consideração: 

Segundo os dados recolhidos através dos relatórios em Excel disponibilizados no final de 

cada sessão de jogo, as informações recolhidas relativas à autoavaliação (tabelas 4 e 5) 

mostram que, em ambas as experiências, na questão “How fun was it?”, que traduzido 

corresponde a “Quão divertido foi a experiência?”, a esmagadora maioria dos alunos atribuiu 

a pontuação máxima (5 pontos) a este parâmetro. Estes dados revelaram que os alunos se 

divertiram durante o jogo e isso pode constituir um fator motivacional. 

 

 

 

Estes resultados são claramente evidentes nas manifestações gerais de alegria e 

entusiasmo dos alunos, a partir do momento em que lhes é informado sobre a realização do 

jogo na aula. Estas demostrações podem ser comprovadas a partir das expressões registadas 

Tabela 4 - Resultados da autoavaliação da Experiência I 

Tabela 5 - Resultados da autoavaliação da Experiência II 
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pelo professor estagiário no momento da realização do jogo e expostas no ponto 5.1 do 

capítulo 5.  

Para reforçar estes resultados, apoiamo-nos ainda num registo de uma situação onde 

um aluno aborda o professor estagiário questionando-o da seguinte forma: 

 

Aluno 1: “Professor, será que me pode dizer o que é que vai sair no próximo 

Kahoot? É que se o professor me disser, assim eu estudo melhor em casa para ver se consigo 

ter um melhor resultado”. 

 

Esta situação leva-nos a concluir que a aplicação do jogo em sala de aula, motiva os 

alunos para o estudo autónomo, numa perspetiva de obter melhores resultados durante o 

jogo. Esta motivação é notoriamente potenciada pela saudável competitividade que se instala 

durante a realização do jogo, observada durante as experiências. É nossa convicção que esta 

atitude de estudo autónomo repercutir-se-á, favoravelmente, nos resultados das avaliações 

sumativas da disciplina. 

Outra situação que gostaríamos de salientar, refere-se a várias interpelações de 

diversos alunos ao professor estagiário, que representamos nos seguintes comentários: 

 

Aluno 2: “Professor, eu gostava de fazer um Kahoot. Mas não sei sobre o quê. Qual 

é a próxima matéria que vai sair? É que se o professor não se importasse, eu fazia um 

Kahoot sobre a próxima matéria.”. 

Aluno 3: “Professor, posso fazer um Kahoot?” 

 

O interesse espontâneo revelado pelos alunos nestes comentários, para a criação dos 

próprios Kahoots, é mencionado como uma vantagem do aplicativo no ponto 3.2 do capítulo 

3. De facto, os alunos ao criarem os seus próprios questionários relacionados com a 

disciplina, desenvolvem, naturalmente, competências a nível dos conteúdos. Em relação a 

este aspeto, Lopes e Silva (2012) afirmam que as perguntas e respostas produzidas pelos 

alunos constituem uma prática extremamente importante para a aprendizagem, porque 

exigem que os alunos revejam os conteúdos adquiridos durante a unidade de ensino para 

elaborarem uma pergunta e a resposta correta. Esta situação promove a realização de 

aprendizagens significativas, de extrema importância para o sucesso da disciplina. 
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O Kahoot por ser considerado um jogo interativo, a sua utilização na sala de aula, 

por si só, pode constituir um fator motivacional. Passerino (1998) corrobora esta asserção 

afirmando que o uso de jogos promove entusiasmo, concentração, motivação e facilita a 

construção do conhecimento, motivando o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, 

acreditamos que ao integrar atividades deste tipo, é despertado no aluno vontade de aprender 

que, consequentemente, melhora sua aprendizagem. 

Outro fator importante que é revelado no ponto 2.3 do capítulo 2 como uma mais 

valia para o ensino da matemática, está associado à utilização de recursos tecnológicos como 

material de suporte para a realização de tarefas matemáticas.  

Ao analisarmos as potencialidades do Kahoot nesse sentido, verificamos que esta 

ferramenta, apesar de ser restritiva em alguns aspetos, pode perfeitamente atender a essas 

necessidades, a partir da realização de exercícios de escolha múltipla; na resolução de 

problemas de natureza fechada com a exibição de quatro soluções possíveis; no ponto de 

partida para gerar e organizar investigações e explorações através de sondagens, com a 

necessidade de recorrer evidentemente, a outros recursos.  

De acordo com Ponte (2014) a execução de tarefas matemáticas é fundamental no 

ensino e na aprendizagem da matemática. A sua realização a partir de recursos tecnológicos, 

para além de enriquecerem ainda mais o processo cognitivo e de desenvolverem capacidades 

inerentes à utilização das TIC, pode ajudar a mobilizar conceitos e processos matemáticos, 

desenvolver o raciocínio matemático nos alunos, uma vez que este raciocínio se baseia numa 

relação estreita e rigorosa entre dados e resultados e possibilita a todos os alunos um elevado 

grau de sucesso, contribuindo para o desenvolvimento da sua autoconfiança. O 

desenvolvimento do raciocínio matemático é também apontado como uma vantagem no 

ponto 3.2 do capítulo 3, e justifica-se pelo facto da pontuação atribuída aos alunos ser 

diferenciada para aqueles que respondem de forma mais célere. Esta característica de jogo 

exige um raciocínio rápido para que os alunos se possam manter entre os melhores.  

Esta premissa vai ao encontro de algumas potencialidades da integração das TIC 

referenciadas no ponto 2.2 do capítulo 2, quando nos referimos às TIC numa perspetiva de 

educar com as tecnologias, e aqui o Kahoot assume essa ferramenta de suporte. Esta ideia 

também confirma o que é referido no ponto 2.3, relativamente às competências capazes de 

serem desenvolvidas através da simbiose das tecnologias com a matemática. 
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Todas estas inferências, dão resposta ao terceiro objetivo estabelecido no âmbito 

deste estudo, associado à dedução das potencialidades conferidas pelo Kahoot num contexto 

de educação matemática, cujos resultados se demonstram satisfatórios. 

 Ao focarmos a nossa análise na experiência do professor com este recurso educativo 

digital, alargamos ainda mais a extensividade das potencialidades que o Kahoot proporciona. 

De acordo com o que é mencionado ponto 2.2 do capítulo 2, os recursos tecnológicos não se 

prendem exclusivamente com o processo de ensino e aprendizagem. Esta perspetiva pode 

ser considerada como um fator facilitador do trabalho docentes, já que os atores educativos 

podem tomar partido das TIC para executar o trabalho de gestão e planificação do ensino. 

Alicerçado na nossa experiência, podemos afirmar que o Kahoot constitui uma ferramenta 

de avaliação extremamente útil. Esta afirmação pode ser sustentada por Lopes e Moura 

(2014), ao referirem que a utilização das tecnologias de informação no processo de avaliação 

oferece um potencial enorme para desenvolver e aplicar no quotidiano essa tentativa de 

interpretar os resultados de uma avaliação (a observação) em função da cognição do 

examinado, quer seja em autoavaliação, avaliação formativa ou sumativa. 

 A avaliação da aprendizagem em tempo real é apontada no ponto 3.2 do capítulo 3, 

como mais uma potencialidade do Kahoot. A partir da nossa experiência, pudemos 

comprovar isso mesmo, já que a nossa utilização no contexto educativo, prendeu-se 

precisamente com a prática avaliativa com finalidades distintas. Em ambas as experiências 

descritas no capítulo 6, a avaliação de conhecimentos esteve, necessariamente, subordinada 

com a planificação das atividades letivas subsequentes.  

 O que pudemos apurar neste sentido, debruça-se essencialmente sobre a análise dos 

resultados da avaliação dos alunos, obtidos no final de cada experiência. De facto, 

consideramos que o ficheiro disponibilizado em Excel (descrito no ponto 3.1.4 do capítulo 

3) sobre o resumo dos resultados de jogo disponibilizado pelo Kahoot, configura uma 

ferramenta extremamente vantajosa, destingida pela organização e facilidade de consulta dos 

dados.  

O ficheiro Excel obtido nas Experiências I e II permitiu-nos, de imediato, obter uma 

visão geral sobre a percentagem de respostas corretas e incorretas. Podemos facilmente tirar 

essa conclusão, ao olharmos para as tabelas 6 e 7, onde estão representados resultados gerais 

das prestações dos alunos, presentes na folha Overview. 
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Na tabela 6, correspondente à avaliação diagnóstica realizada na Experiência I, 

facilmente verificamos, que a percentagem de respostas incorretas (60%) é superior à 

percentagem de respostas corretas (40%). Esta informação, num contexto de avaliação 

diagnóstica, pode ser, por si só, suficiente concluir que é necessário abordar os novos 

conteúdos partindo de conceitos basilares.  

Em relação à tabela 7, que corresponde à avaliação formativa realizada na 

Experiência II, podemos observar que a percentagem de respostas incorretas ultrapassa o 

segundo quartil (58,93%). No âmbito da avaliação formativa, esta informação pode tornar-

se insuficiente para atender aos objetivos desta modalidade educativa. Para tomar medidas 

de reajustamento ou reforço do processo de ensino, é necessário obter uma informação mais 

detalhada e concreta sobre as prestações dos alunos. Esse tipo de informação também é 

fornecida pelo Kahoot, que oferece detalhes muito importantes sobre as prestações 

individuais de cada aluno em cada pergunta do questionário. 

 

A tabela 8 mostra-nos precisamente o sumário de questões totais, que nos permite de 

imediato, através do destacamento das cores vermelho e verde, ter uma visão alargada sobre 

as questões mais erradas pelos alunos.  

Tabela 7 - Visão geral de resultados da Experiência I 

Tabela 6 - Visão geral de resultados da Experiência II 

Tabela 8 - Sumário de questões obtido na Experiência II 
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As células preenchidas com a cor vermelha correspondem a uma resposta errada e as 

destacadas com a cor verde correspondem às respostas corretas. Neste caso, podemos 

verificar que as perguntas 1, 5, 6, 7 e 8 foram as que reuniram mais respostas erradas. 

Sumariamente concluímos que os alunos apresentam dificuldades, em relação ao conceito 

de fração irredutível (questão 1), relação de frações equivalentes cujos numeradores e 

denominadores apresentam valores superiores a 20 (questão 5 e 6), e em situações 

problemáticas envolvendo frações equivalentes (questões 7 e 8). Com base nestes resultados, 

reformulamos a prática educativa, especialmente direcionada para o reforço de atividades 

focadas nas dificuldades apuradas.  

A prontidão deste tipo de dados, liberta o professor de tarefas rotineiras como a 

correção e cotação de testes, conferindo-lhe mais templo livre para a realização de outras 

tarefas.  

A nossa experiência na realização de questionários, constitui-se uma a tarefa 

extremamente fácil e prática. A clareza dos passos necessários para a criação dos 

questionários é bastante evidente, o processo de criação de perguntas é muito intuitivo, a 

partilha de Kahoots entre utilizadores é muito útil, e a possibilidade de utilizar, editar e 

adaptar questionários disponibilizados por outros utilizadores, potenciada pela sua facilidade 

de pesquisa, torna-se uma mais valia.  

Apesar das evidentes utilidades simplificadoras do trabalho docente que os RED 

oferecem, nomeadamente o Kahoot, de acordo com alguns estudos, existem ainda 

professores de Matemática que resistem a esta integração.  

É um dos nossos objetivos para a investigação, contribuir para reforço das 

potencialidades proporcionadas pela integração efetiva das TIC na educação. Achamos 

importante, que os professores também se sintam motivados para incluir recursos 

tecnológicos na sua prática pedagógica, uma vez que esta utilização depende, muitas vezes, 

deste ator educativo.   

Em modo de conclusão, sentimo-nos satisfeitos com os resultados que obtivemos 

com esta investigação, pois foram ao encontro de muitas pesquisas já realizadas no âmbito 

da área das tecnologias e educação, mencionadas na parte I desta dissertação.  

A articulação da nossa prática com a literatura, permitiu-nos realizar um estudo mais 

sustentado e provido de maior veracidade nas conclusões que pudemos retirar ao longo desta 

investigação.  
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Em relação às limitações sentidas durante a implementação do estudo, apenas 

destacamos a falta de tempo, para implementar outros instrumentos de pesquisa, 

nomeadamente inquéritos por entrevista ou por questionário. De um modo geral, o estudo 

decorreu tal como planeado, sem grandes limitações a ressalvar. 

Este estudo proporcionou-nos uma experiência muito rica, e isso comprova-se, pela 

abrangência e pelas possibilidades apuradas, durante a integração do Kahoot nas aulas de 

Matemática. Esta pesquisa, permitiu-nos verificar que o aplicativo testado constitui um 

excelente recurso didático, capaz de corresponder favoravelmente às exigências requeridas 

pela matemática, promovendo de igual modo, o sucesso dos alunos nesta disciplina. 
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6.2. Sugestões para investigações futuras 

Por acreditarmos nas potencialidades do Kahoot no domínio da educação, e por 

considerarmos esta aplicativo um recurso inovador, esperamos continuar a investigar neste 

sentido. 

Muito ficou por fazer e com esta experiência fica plasmada a vontade de aplicar esta 

ferramenta no âmbito da avaliação sumativa, e fazer um estudo das suas vantagens e 

desvantagens nesse contexto; de investigar o trabalho colaborativo em turmas onde um 

grupo reduzido de alunos dispõem de dispositivos móveis; de investigar a influência do uso 

do Kahoot nos resultados escolares dos alunos; testar outras modalidades de questionários 

oferecidos pelo Kahoot em contexto de sala de aula e de divulgar, cada vez mais, a partir de 

artigos científicos o relato de todas as experiências realizadas no âmbito deste aplicativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já desde há muitos anos que a disciplina de matemática tem apresentado índices de 

insucesso escolar significativos, que lhe tem conferido uma imagem pejorativa, associada à 

dificuldade da disciplina. Neste sentido, urge a necessidade de motivar os alunos para o gosto 

pela matemática, através de métodos e técnicas inovadoras e providas desse potencial. 

Ao chegarmos ao fim desta investigação, ficamos cada vez mais convictos sobre as 

potencialidades das novas tecnologias para o ensino, em especial do Kahoot. Esta ferramenta 

revelou-se, de facto, um recurso extremamente abrangente no domínio da educação, em 

especial do ensino da matemática, especialmente porque integra no ambiente de sala de aula, 

recursos do interesse dos alunos: os smartphones e tablets. Hoje em dia, é cada vez mais 

frequente encontrar crianças em anos de ensino preparatórios, que possuam este tipo de 

dispositivos. Este facto leva-nos à possibilidade de integrarmos estes recursos no processo 

de ensino e aprendizagem, ao contrário daquilo que se pensa, criando um ambiente 

motivador e gerador de novas formas de ensino. 

O uso de dispositivos móveis está a revelar-se uma grande possibilidade educacional, 

devido aos programas e aplicativos que têm vindo a ser desenvolvidos no âmbito educacional 

e ainda, pelo enorme sucesso e resultados favoráveis que têm proporcionado.  

A partir da nossa experiência pudemos constatar que o Kahoot, enquanto recurso 

educativo, constitui um instrumento de avaliação com grande potencial, capaz de estimular 

os alunos para alcançar melhores resultados, e pela facilidade de análise e organização de 

resultados avaliativos que oferece ao professor. 

Um dos aspetos a realçar após a realização da nossa experiência com este aplicativo 

é a dualidade de utilização do Kahoot pelos alunos, enquanto participantes e enquanto 

criadores e mediadores do jogo. Esta situação eleva o nível de capacidade de análise dos 

alunos e o grau de maturidade no domínio dos conceitos e procedimentos e no domínio da 

formulação de questões e problemas.  

Outra potencialidade do Kahoot que consideramos uma mais valia, e que não tivemos 

a oportunidade de verificar, prende-se com o seu potencial de inclusão de alunos com 

algumas limitações, quer seja visual ou auditiva, devido à possibilidade que permite a 

inserção de imagens e vídeos.  



90 

Como aspetos facilitadores desta investigação convém referir o facto da maioria dos 

alunos ter telemóvel ou tablet e a escola possuir tablets para utilização em contexto de sala 

de aula, e o facto da escola reunir o conjunto de requisitos mínimos para poder levar a cabo 

toda a experiência.  

Em relação aos constrangimentos, podemos relatar alguns problemas devidamente 

providenciados, que acabaram por não comprometer o normal funcionamento que estava 

previsto para a aplicação da experiência. A principal questão que se colocava era a ligação 

à internet. Nem sempre o Wi-fi da escola se mostrava disponível, e quando havia rede, não 

era uma ligação contínua e rápida, o que acabava por tornar a aplicação do Kahoot mais 

demorada. Como já era previsível esse problema, o professor estagiário, trazia consigo a sua 

banda larga móvel pessoal, que permitiu que os alunos se ligassem ao seu servidor a partir 

do Wi-fi, assegurando assim uma ligação contínua e rápida. Associado aos problemas de 

internet, acrescenta-se o facto de uma mínima parte dos alunos se desconectar durante o 

jogo, não havendo a possibilidade de voltar a fazer login. 

Para terminar é de realçar a atitude dos alunos, a sua apetência e motivação para utilizar os 

diferentes dispositivos e plataformas digitais, numa situação que à partida até poderia ser 

inibidora, da situação de avaliação. De grosso modo, pudemos reunir um conjunto de 

contribuições conferidas pelo Kahoot: gerou entusiasmo, concentração e motivação nos 

alunos, auxiliou na participação e interesse na atividade, permitiu inserir o telemóvel em sala 

de aula como se tratasse de um recurso educativo, estimulou os alunos a cogitarem a hipótese 

de fazer um estudo prévio em casa para obtenção de melhores resultados no jogo.  

Gostaríamos ainda de salientar em considerações finais, as alternativas que 

atualmente já existem para a substituição desta plataforma, caso não se reúnam os requisitos 

mínimos para a sua aplicação. Não foi o nosso caso, mas se isso acontecesse, recorrer-nos-

íamos de uma aplicação muito semelhante designada de Plickers, que assume uma logística 

de jogo muito semelhante, descartando a possibilidade de os alunos responderem às questões 

através do telemóvel. Sumariamente, os alunos participam no jogo através da utilização de 

cartões predefinidos pela plataforma, e o professor valida essas respostas fazendo scan geral 

da turma a partir do seu smartphone pessoal. Fica aqui a sugestão e vontade de querer 

investigar mais sobre esta plataforma. 
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ANEXO 1 - Modelo de Desenvolvimento Curricular 
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APÊNDICE - Plano de aula n.º 2 - Lição nº 93 e 94; 26 de janeiro de 2017 
Sumário: 

• Correção do trabalho de casa; 

• Adição e subtração de numerais mistos; 

• Diagnose sobre multiplicação e divisão de frações utilizando um Kahoot! 

Tempo previsto: 90 minutos, os primeiros minutos da aula serão para os alunos entrarem 

na sala e se organizarem: retiram o caderno, o livro e o material de escrita. O professor 

providenciará para que o sumário já esteja projetado no quadro (recurso a um documento 

multimédia PowerPoint) para que os alunos o possam transcrever (10 minutos). Correção 

do trabalho de casa e síntese da aula anterior (20 minutos). De seguida, introduz-se a adição 

e subtração de números representados por numerais mistos a partir de exemplos (15 

minutos). Posteriormente, é pedido aos aulos que transcrevam os exemplos para o caderno 

(10 minutos). Resolução do exercício 3 da página 124 do manual (20 min). No final da aula 

será realizada a diagnose sobre a multiplicação e divisão de frações usando um Kahoot! (15 

minutos). 

Tópicos: Adição de numerais mistos; Subtração de numerais mistos.  

Conhecimentos prévios: Adição e subtração de números racionais não negativos 

representados por frações; 

 

Metas Curriculares: Efetuar operações com números racionais não negativos. 

 

Objetivos específicos:  

• Aplicar o processo de adição de numerais mistos; 

• Aplicar o processo de subtração de numerais mistos; 

Capacidades transversais: 

• Comunicação matemática; 

Materiais: 

• Caderno diário; 

• Manual escolar; 

• Material de escrita; 

• PowerPoint 2; 



 

 

Metodologia 

A presente aula terá como suporte uma apresentação em PowerPoint. Logo após o 

toque os alunos entram na sala ordeiramente e dirigem-se para os seus lugares organizando-

se para o início da aula, assim que se encontrem em condições os alunos irão transcrever o 

sumário da aula para os cadernos diários.  

Após a transcrição do sumário para o caderno, são apresentados ao grupo turma os 

objetivos da aula. Enquanto os alunos transcrevem o sumário, o professor distribui os 

objetivos em formato de papel. 

Depois de apresentados os objetivos, o professor, com base nos exercícios do 

trabalho de casa, faz uma síntese dos conteúdos abordados na aula anterior. 

 Essa abordagem consiste na clarificação de conceitos respeitantes aos numerais 

mistos, na identificação das duas partes que constituem um numeral misto e o que estas 

representam, na forma como se lê e na rotinização dos processos de conversão de frações 

impróprias em numerais mistos e vice-versa. No final da correção do trabalho de casa é dado 

aos alunos uma síntese da aula anterior para colar no caderno. 

De seguida, é abordado o processo de adição e subtração de numerais mistos. Para 

introduzir este processo, o professor parte de um exemplo mais simples, baseando-se na 

soma de dois numerais mistos com o mesmo denominador na parte fracionária.  

Ao escrever a expressão no quadro, o professor coloca a questão: “Como é que 

podemos resolver esta operação”. Espera-se que os alunos consigam perceber 

autonomamente que se deve de somar, a parte inteira, separadamente da parte fracionária 

com a parte fracionária.  

Deve-se ter em conta a possibilidade dos alunos afirmarem que se pode converter os 

numerais misto em frações impróprias e a partir daí resolver a operação. O professor 

concordará com o que é dito e aceitará como válida essa possibilidade, contudo, dirá também 

que é necessário que os alunos saibam como adicionar e subtrair numerais mistos de forma 

a obter o resultado sob a forma de numeral misto. Após a exploração de cada um dos 

exemplos os alunos deverão registar no caderno. 

 

Exemplo 1: 

2
2
6
+ 3

3
6
= (2 + 3) + (

2
6
+
3
6
) = 𝟓

𝟓
𝟔

 



 

 

Para adicionar dois numerais mistos, adiciona-se as partes inteiras para obter a 

parte inteira e as partes fracionárias para obter a parte fracionária: 

Exemplo 2: 

4
4
7
+ 5

2
7
= (4 + 5) + (

4
7
+
2
7
) = 𝟗

𝟔
𝟕

 

 
O professor propõe o exemplo dois e vai questionando os alunos sobre como devem 

proceder.  

 

Exemplo 3: 

3
1
3
+ 2

2
6
= (3 + 2) + (

1
3
+
2
6
) = 5 + (

2
6
+
2
6
) = 𝟓

𝟒
𝟔

 

 
O professor apresenta um novo exemplo, usando numerais mistos cuja parte 

fracionária tem denominadores diferentes. Solicita aos alunos que resolvam e vai 

questionando sobre a forma como o devem fazer. Os alunos devem referir o processo 

anteriormente descrito, contudo deverão constatar a necessidade de reduzir a parte 

fracionária ao mesmo denominador. 

 

Exemplo 4: 

2 3
4
+ 1 5

6
= (2 + 1) + 73

4
+ 5

6
8 = 3 + 79

:
+ 4

:
8 = 3 55

:
 = 4

𝟓
𝟔

 

 
De seguida, o professor propõe a realização de outro exemplo com a adição de 

numerais mistos com partes fracionárias de diferentes denominadores. Mais uma vez os 

alunos deverão referir o processo inicialmente descrito. É provável que não reparem que vão 

obter uma fração imprópria na parte fracionária. O professor deverá alertar para o facto e 

solicitar aos alunos que digam como julgam que poderão resolver a situação. Recorda-se 

assim a forma como transformar uma fração imprópria num numeral misto.  



 

 

Caso os alunos questionem se é mesmo necessário este procedimento, o professor 

deverá explicar que sim pois o numeral misto é constituído por uma parte inteira e uma 

fracionária que é obrigatoriamente uma fração própria.  

Em relação à subtração, o procedimento é idêntico, o professor apresenta exemplos 

de forma a explorar diferentes possibilidades. Os alunos após a exploração do exemplo 

devem registar no caderno. 

Exemplo 5: 

3
4
6
− 2

2
6
= (3 − 2) + (

4
6
−
2
6
) = 𝟏

𝟐
𝟔

 

 

Para subtrair numerais mistos, subtraem-se as partes inteiras para 

obter a parte inteira e as partes fracionárias para obter a parte fracionária. 

 

Para reforçar o procedimento, professor utiliza um exemplo semelhante ao que 

utilizou inicialmente. 

 

Exemplo 6:  

3
5
8
− 2

2
8
= (3 − 2) + (

5
8
−
2
8
) = 𝟏

𝟑
𝟖

 

 

Após a exploração destes exemplos, o professor apresenta outro onde pretende 

chamar a atenção para a subtração de numerais mistos, quando a parte fracionária do aditivo 

é menor que a parte fracionária do subtrativo. 

 

Exemplo 7:  
 

4
2
3
− 2

4
3
= (4 − 2) + (

2
3
−
4
3
) = 𝟐 +	(

2
3
−
4
3
) = 𝟏 +		(

5
3
−
4
3
) = 𝟏	

𝟏
𝟑

 

Pretende-se que os alunos, ao serem confrontados com esta situação, percebam que 

é necessário fazer o transporte de uma unidade da parte inteira para a parte fracionária, no 

aditivo, para que seja possível operacionalizar a subtração. 

Transporte de uma unidade 

 



 

 

De modo a consolidar estes novos conteúdos, propõe-se aos alunos que resolvam o 

exercício 3 da página 124, caso não seja possível será para trabalho de casa.  

Nos minutos finais da aula irá ser realizado um Kahoot com o objetivo de avaliação 

diagnóstica dos pré-requisitos dos alunos sobre a multiplicação e divisão (noção de inverso) 

de números fracionários apresentados sob fração. 

 

Avaliação 

Durante a aula serão proporcionados vários momentos de avaliação. Inicialmente, 

será feita a avaliação diagnóstica para apurar eventuais dúvidas na execução dos trabalhos 

de casa com a utilização dos “cartões semáforos”. Haverá vários momentos contínuos de 

avaliação formativa a partir da utilização dos “cartões semáforos”, quando o professor 

questionar se existem dúvidas num determinado exercício, conteúdos ou objetivos. 

Será proporcionado um momento de avaliação diagnóstica, feita a partir do jogo 

Kahoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

APÊNDICE 2 - Plano de aula n.º 5 - Lição nº 99 e 100; 2 de fevereiro de 

2017 
Sumário: 

• Correção do trabalho de casa; 

• Resolução de exercícios; 

• Avaliação Formativa sobre as frações equivalentes a partir de um Kahoot; 

Tempo previsto: 90 minutos, os primeiros minutos da aula serão para os alunos entrarem 

na sala e se organizarem: retiram o caderno, o livro e o material de escrita. O professor 

providenciará para que o sumário já esteja projetado no quadro (recurso a um documento 

multimédia PowerPoint) para que os alunos o possam transcrever (5 minutos). Breve síntese 

da aula anterior e correção do trabalho de casa (10 minutos). Resolução de exercícios (30 

minutos). Realização de um Kahoot! (15min). Comemoração da aula n.º 100 (30 minutos). 

Tópicos: Soma e subtração de números racionais; Inverso de um número racional; 

Multiplicação e divisão de dois números racionais. 

Conhecimentos prévios: Soma de números racionais, Subtração de números racionais, 

inverso de um número; Multiplicação de números racionais, Divisão de números racionais. 

 

Metas Curriculares: Efetuar operações com números racionais não negativos 

 

Objetivos específicos:  

• Adicionar e subtrair números racionais 

• Converter um numeral misto numa fração imprópria; 

• Saber identificar o inverso de um número racional; 

• Aplicar o processo de adição de numerais mistos; 

• Aplicar o processo de subtração de numerais mistos; 

• Saber multiplicar um número natural por um número racional sob a forma de fração; 

• Saber multiplicar dois números racionais sob a forma de fração. 

• Definir o quociente de números racionais positivos sob a forma de fração; 

 

 

 



 

 

Capacidades transversais: 

Comunicação matemática; conhecimento de factos e de procedimentos; raciocínio 

matemático. 

Materiais: 

• Caderno diário; 

• Manual escolar; 

• Material de escrita; 

• PowerPoint 5; 

• Dispositivos Tablet ou Smartphone. 

 

Metodologia 

A presente aula terá como suporte uma apresentação em PowerPoint. Após o toque 

os alunos entram na sala ordeiramente e posicionam-se nos seus lugares, organizando-se 

para o início da aula. Assim que se reúnam as condições ideias, os alunos transcreverão o 

sumário da aula para os cadernos diários.  

Como a presente aula se destina à realização de exercícios, é dito aos alunos que os 

objetivos a atingir são todos aqueles que temos vindo a estabelecer ao longo das aulas 

passadas.  

De seguida, é feita uma síntese da aula anterior e é apurado quem realizou o trabalho 

de casa e procede-se à devida correção. 

No final da correção do trabalho de casa, os alunos realizam os exercícios da ficha 

20, da página 46 do caderno de atividades, exercícios 1, 2, 3,4, 5 e 6. Com esta tarefa 

pretende-se que alunos consolidem os seus conhecimentos relativamente à multiplicação e 

divisão de números racionais, uma vez que esta prática envolve a aplicação direta de 

processos de cálculo que é importante que os alunos rotinizem essas regras. A correção dos 

exercícios é feita no quadro em grande grupo à medida que os alunos realizam os exercícios. 

O professor dá apoio individual aos alunos, caso estes mostrem dúvidas. 

Passados os primeiros 45 minutos, é realizado um Kahoot! especial para fazer a a 

avaliação formativa sobre as frações equivalentes, visto que se tem verificado dificuldades 

nos alunos a este nível. Como forma de comemoração da 100º aula, nos minutos finais, é 

organizado um pequeno coffe break. 

 



 

 

Avaliação 

Durante a aula serão proporcionados vários momentos de avaliação. Inicialmente, 

será feita a avaliação diagnóstica para apurar eventuais dúvidas na execução dos trabalhos 

de casa com a utilização dos “cartões semáforos”. Haverá vários momentos contínuos de 

avaliação formativa a partir da realização dos exercícios, onde o professor fornece feedback 

oral das eventuais dúvidas dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

APÊNDICE 3 – Formulário de Questões do Kahoot n.º 1 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

APÊNDICE 4 – Formulário de Questões do Kahoot n.º 2 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  



 

 

APÊNDICE 5 – Lista de Verificação de Equipamentos e Meios na Sala de 

Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos Tem Não tem Quantidade Observações 

Computador X 

 

6 

1 computador com ligação à 

internet ao quadro interativo. 5 

computadores fora de 

funcionamento. 

Videoprojetor X 
 

1 
Videoprojetor integrado no 

Quadro Interativo. 

Tela de Projeção X 
 

1 
Tela de projeção integrada no 

Quando Interativo. 

Quadro Interativo X  1  

Ligação Wireless X 
 

1 
Ligação fraca e com períodos 

de intermitência. 

Ligação à internet 

por fios 
X 

 

1 

Ligação ao computador de 

serviço, que se encontra 

conectado ao quadro interativo. 

A ligação apresenta períodos de 

baixa velocidade. 



 

 

APÊNDICE 6 – Lista de Verificação de Tablets e Smartphones dos Alunos 

Aluno 

Dispositivos 

Tablet Smartphone 

Possui Não Possui Possui Não possui 

Aluno 1  x x  
Aluno 2 x   x 
Aluno 3 x   x 
Aluno 4  x  x 
Aluno 5 x  x  
Aluno 6 x   x 
Aluno 7  x x  
Aluno 8  x x  
Aluno 9  x  x 
Aluno 10  x  x 
Aluno 11  x x  
Aluno 12  x x  
Aluno 13  x  x 
Aluno 14  x  x 
Aluno 15  x x  
Aluno 16  x  x 
Aluno 17 x   x 
Aluno 18  x x  

 


