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Resumo 

A aprendizagem baseada na resolução de problemas procura promover o 

pensamento crítico dos alunos e competências essenciais para a aquisição de novos 

conhecimentos, fundamentais e indispensáveis, para superar obstáculos que surgirão no 

percurso da vida de qualquer cidadão. A utilização de diferentes estratégias, como o 

questionamento, com os propósitos de valorizar e avaliar a leitura dos enunciados dos 

problemas, assim como a sua interpretação, pretende alcançar respostas alargadas, nas 

quais, os alunos expõem as suas opiniões, pontos de vista e argumentos que os sustentem.   

Tendo em conta que o pensamento crítico é um fio condutor de capacidades 

cognitivas, juntamente com a tomada de decisão e resolução de problemas, procurou-se 

durante a Prática de Ensino Supervisionada (PES), quer na educação pré-escolar, quer no 

1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), potenciar estas competências, conjugando os 

conhecimentos práticos com os teóricos, anteriormente abordados. Nesse sentido, tentou-

se criar um ambiente propício para que as aprendizagens matemáticas constituíssem um 

desafio entusiasmante para as crianças/alunos, desenvolvendo as suas capacidades de 

raciocínio, de comunicação e de resolver problemas, assegurando a articulação entre áreas 

de conteúdo.   

Nesse contexto, apresenta-se um estudo realizado no 1.º CEB, numa turma do 3.º 

ano de escolaridade, na qual se implementaram três problemas em ambiente de PES. 

Desta forma, pretendeu-se responder às seguintes questões de investigação: Que 

estratégias os alunos do 3.ºano de escolaridade usam na resolução de problemas? Quais 

as principais dificuldades dos alunos quando resolvem problemas? No qual, a 

metodologia utilizada foi de natureza qualitativa e interpretativa. 

 Na análise das respostas aos problemas tentou-se compreender os processos de 

resolução, formulando categorias de análise a posteriori e apresentando exemplos 

elucidativos de cada uma das categorias definidas. Conclui-se que, estes alunos, usaram 

estratégias diversificadas como: a resolução por esquema, a resolução com recurso a 

cálculos e a resposta direta. Cada aluno tentou chegar ao resultado pelo método que 

pensava ser o mais apropriado e com o qual se sentia mais à vontade. As suas principais 

dificuldades residiram em alguns erros de conceito, erros de cálculo, falha na 

interpretação e, também, falta de conhecimento dos conteúdos. 

Palavras-chave: Pensamento crítico, matemática, resolução de problemas, 

estratégias, Prática de Ensino Supervisionada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrat 

Problem solving based learning seeks to promote students' critical thinking and 

essential skills for acquiring new, fundamental and indispensable knowledge to overcome 

obstacles that will arise in the life course of every citizen. The use of different strategies, 

such as questioning, with the purpose of valuing and evaluating the reading of problem 

statements, as well as their interpretation, aims to achieve broad answers, in which 

students expose their opinions, points of view and arguments. that support them. 

Given that critical thinking is a common thread of cognitive skills, along with 

decision making and problem solving, it was sought during Supervised Teaching Practice 

(STP), both in pre-school education and in primary school, to enhance these skills, 

combining the practical knowledge with the previously mentioned theoretical ones. In 

this sense, an attempt was made to create an enabling environment for mathematical 

learning to be an exciting challenge for children/students, developing their thinking, 

communication and problem solving skills, ensuring the articulation between content 

areas. 

In this context, we present a study carried out in a 3rd grade class of  primary school, 

were was implemented three problems in STP environment. Thus, it was intended to 

answer the following research questions: What strategies do 3rd grade students use in 

problem solving? What are students' main difficulties when they solve problems? In 

which, the methodology used was qualitative and interpretative in nature. 

In the analysis of the answers to the problems, we tried to understand the resolution 

processes, formulating a posteriori analysis categories and presenting elucidative 

examples of each of the defined categories. It was concluded that these students used 

diversified strategies such as scheme resolution, calculus resolution and direct response. 

Each student tried to get resurrected by the method he thought was the most appropriate 

and most comfortable with him. Its main difficulties were some misconceptions, 

miscalculations, misinterpretation and lack of knowledge of the contents. 

 

Keywords: Critical thinking, mathematics, problem solving, strategies, Supervised 

Teaching Practice. 
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Introdução 

Mais do que formar cidadãos possuidores de saberes estáticos, pretende-se, que os 

sistemas de ensino preparem as crianças/alunos para desempenharem atividades 

complexas em diferentes contextos. Para além disso, deseja-se que sejam capazes de 

resolver problemas desafiantes, exibindo soluções inovadoras, considerando as 

competências de Pensamento Crítico (PC) um suporte para todos os níveis de ensino. 

Numa sociedade cada vez mais tecnológica e em constante mudança, é difícil prever 

que conhecimentos os indivíduos necessitarão, ou que problemas terão que resolver ao 

longo da sua vida. Nesse sentido, e no dizer de Jorge (2006), torna-se mais importante 

ensinar a pensar do que ensinar o que pensar, refletindo, assim, sobre que competências 

devem ser desenvolvidas nos cidadãos do século XXI.  

As capacidades de PC permitem adquirir conhecimentos, raciocinar e decidir. A 

opção por este tema prende-se com a necessidade de apostar nas capacidades de raciocínio 

e resolução de problemas, de forma a permitir que as crianças/alunos analisem e superem, 

mais facilmente, os problemas com que se deparam no quotidiano. Tal como afirma 

Bordenave e Pereira (1995, p.185) “ ensinar é fazer pensar, é estimular para a 

identificação e resolução de problemas, é ajudar a criar novos hábitos de pensamento e 

de ação”.  

 Neste sentido, procurou-se aferir se o PC, aliado à resolução de problemas 

fomenta a autonomia, a responsabilidade e a argumentação que sustenta cada tomada de 

decisão. Estas competências estabelecem os alicerces para o sucesso nas aprendizagens, 

assim como, nos múltiplos e complexos desafios que enfrentarão durante a sua vida. 

 De entre vários motivos que incentivaram este trabalho, destaca-se o facto de a 

Prática de Ensino Supervisionada (PES) ter permitido identificar algumas lacunas na 

resolução de problemas, no que diz respeito a aspetos fundamentais de interpretação e 

compreensão de enunciados, tentando-se superar esta problemática com novas 

estratégias.  

 Visto que este trabalho apresenta uma feição dissertativa e investigativa, 

procurou-se organizar a informação em três partes: uma teórica refletindo sobre a 

temática do PC, uma prática descrevendo e refletindo sobre a PES nos dois contextos, 

educação pré-escolar e 1.º CEB, e um estudo de caso relativo às estratégias e dificuldades 

sentidas pelos alunos do 1.º CEB durante a resolução de problemas.
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A componente teórica constitui o primeiro capítulo, no qual se apresenta o estado 

da arte relativa ao PC, em geral, e em contexto de resolução de problemas, sustentada por 

autores de referência. Inicia-se com uma breve contextualização do PC, identificando 

diversas definições, de seguida, refere-se a sua relevância em educação matemática na 

qual a resolução de problemas aparece como uma excelente metodologia para o 

desenvolvimento do PC. 

A componente prática integra o segundo capítulo deste trabalho, no qual se 

caracterizam os contextos escolares no qual se realizou a PES, bem como, se descrevem, 

pormenorizadamente algumas das atividades desenvolvidas. 

 No terceiro capítulo apresenta-se um estudo de caso de natureza qualitativa e 

interpretativa, realizado no 1.º CEB, na área da matemática, que consistiu na análise das 

resoluções dos alunos durante a realização de três problemas. No processamento dos 

dados usou-se a análise de conteúdo, formulando categorias de análise a posteriori, 

apresentando exemplos elucidativos de cada uma das categorias.  

Este estudo possibilitou identificar as estratégias e conhecimentos dos alunos 

participantes, assim como, analisar as capacidades de interpretação, reflexão, análise, 

assim como, identificar diferentes estratégias de resolução utilizadas nos três problemas 

desenvolvidos em contexto de sala de aula. Tendo em conta os resultados obtidos, após a 

resolução destes problemas, analisaram-se as dificuldades sentidas pelos alunos. 

  Ao longo deste trabalho procurou-se estabelecer uma relação entre a componente 

teórica e a componente prática, uma vez que se fundamentam e dão credibilidade uma à 

outra. Importa referir que a PES na educação pré-escolar decorreu individualmente, 

enquanto a do 1.º CEB foi realizada a pares, contribuindo, assim, para a realização de 

trabalhos finais complementares. Neste sentido, através do trabalho cooperativo, tanto de 

professores como de alunos, implementaram-se atividades interessantes e desafiadoras 

que permitiram despertar o interesse dos alunos e estimular o gosto por aprender. 
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Capítulo I – Do pensamento crítico à resolução de problemas 

O PC em matemática e a sua relevância na educação, a resolução de problemas 

como metodologia de trabalho que potencia o desenvolvimento do PC, assim como, a 

formação de professores no uso de estratégias que desenvolvam o PC na resolução de 

problemas, são temas fundamentais deste 1.º capítulo do Relatório de PES.  

Neste primeiro momento, começar-se-á por uma breve apresentação, 

fundamentada, do conceito de PC, nomeadamente, as definições existentes e as diferentes 

formas de o avaliar, assim como, as razões que sustentam o interesse pelo tema no 

processo educativo em geral e, em particular, na área da matemática. Seguidamente 

abordar-se-á a relevância do PC na educação matemática e a resolução de problemas 

como metodologia principal para desenvolver o PC. Finalmente, referir-se-á o papel da 

função dos problemas em toda esta temática.  

1. O pensamento crítico: algumas considerações 

Com raízes intelectuais em Sócrates (469 a.C. ou 470 a.C. – 399 a.C.) e contributos 

de inúmeros autores ao longo dos tempos, o PC não é uma ideia nova (A. Fernandes, 

2011). Existe uma variedade de definições que o conceptualizam, traduzindo-se em duas 

perspetivas, uma filosófica, centrada nos aspetos lógicos do raciocínio, e outra, na 

perspetiva da psicologia cognitiva, apreensiva, na sua essência, com o ensino de 

capacidades de pensamento (Pinto, 2011). 

 O crescimento exponencial do conhecimento dificulta a inclusão de toda a 

informação necessária à vida corrente dos alunos, sendo difícil prever quais os 

conhecimentos que terão que mobilizar enquanto membros ativos de uma sociedade 

(Tenreiro-Vieira, 2000). A instabilidade no mundo do trabalho aponta para que os alunos 

tenham atividades profissionais diversificadas ao longo da sua vida, mas, sendo dotados 

de capacidades de PC, responderão com sucesso aos problemas de forma reflexiva e 

criativa, adaptando-se às exigências, valorizando o trabalho em equipa e as aprendizagens 

ao longo da vida (Tenreiro-Vieira, 2000).  

Hoje em dia, numa sociedade com demasiada informação, na qual muitos nos 

tentam convencer de algo, torna-se imperativo desenvolver o PC. Só assim, um cidadão 

democrático e autónomo será capaz de sustentar debates abertos, utilizando argumentos 

coerentes, estabelecendo conclusões e tomando decisões (Tenreiro-Vieira, 2000).



Capítulo I – Do pensamento crítico à resolução de problemas 

4 

 

Vários autores definem o conceito de PC, por exemplo, Dewey (1989), citado por 

Tenreiro-Vieira (2000), defende que o desenvolvimento do pensamento reflexivo é 

essencial para a educação, permitindo analisar cuidadosamente uma ação, um propósito 

ou até mesmo uma crença, visualizando sempre as suas possíveis soluções. 

Por sua vez, Scriven e Paul (1987) definem PC como um processo intelectualmente 

disciplinado e ativo que leva os indivíduos a aplicar, analisar, sintetizar e avaliar a 

informação recolhida a partir de uma observação, experiência, reflexão, raciocínio ou 

comunicação, como orientação para crenças e ações. Num formato exemplar, assenta em 

valores intelectuais como: clareza, exatidão, precisão, consistência, relevância, 

fiabilidade, racionalidade, profundidade, amplitude e imparcialidade (Tenreiro-Vieira, 

2000).  

O PC facilita o julgamento porque se baseia em critérios que suportam a 

objetividade de um juízo, considerando como critérios apropriados, a utilidade, a 

segurança, a beleza e a coerência (Lipman, 1991). O julgamento é uma capacidade e o 

PC o pensamento competente, não sendo possível definir competências sem recurso a 

critérios, através dos quais o desempenho eficaz pode ser avaliado baseado em: padrões, 

leis, preceitos, convenções, regulamentos, ideais, metas, objetivos, testes, investigações, 

métodos e procedimentos. Todas estas características permitirão distinguir entre um PC 

e um pensamento não crítico (Lipman, 1991). 

A definição de Lipman (1991) realça a importância dos processos cognitivos e da 

metacognição no desenvolvimento do PC (Tenreiro-Vieira & R. Vieira, 2013a). Também 

Facione (2010) defende o PC como sendo “um processo de julgamento intencional e 

autorregulador. Este processo envolve raciocínio tendo em consideração evidência, 

contexto, conceptualização, método e critério” (p.19).  

Já McPeck (1981; 1990), citado por Tenreiro-Vieira e R. Vieira (2013a), associa 

PC e ceticismo, definindo PC como o uso apropriado de ceticismo reflexivo, no âmbito 

de um problema de determinada área em consideração. Para este autor, o PC varia de 

domínio para domínio e não pode ser perspetivado como um conjunto de capacidades 

gerais transferíveis para qualquer contexto (Tenreiro-Vieira & R. Vieira, 2013a). 

Ennis (1985), defende que o PC é uma forma de pensamento racional, reflexivo, 

focado no decidir, em que acreditar ou o que fazer. Na perspetiva deste autor de referência 

o PC constitui uma parte importante do processo de resolução de problemas, 

contemplando processos de reflexão, razoabilidade e de tomada de decisão. 
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Combinando nesta definição os principais termos-chave: prática reflexiva, sensatez, 

crença e ação, elencamos algumas características que um pensador crítico deve possuir 

(Ennis, 1985): 

• Uma mente aberta e consciente das várias alternativas que existem; 

• Querer e ser bem informado;

• Ser capaz de julgar a credibilidade;  

• Identificar conclusões, razões e suposições;  

• Colocar perguntas que lhe permitam ficar esclarecido;  

• Questionar a qualidade de um argumento, incluindo os seus motivos, 

suposições e provas;  

• Defender e manter a sua posição razoável, fazendo justiça às suas ideias; 

• Formular hipóteses plausíveis e realizar com perfeição os seus planos;  

• Apresentar termos adequados ao contexto em causa e conclusões quando 

necessário. 

O pensador crítico ideal deve adquirir tais capacidades para poder clarificar, 

investigar e avaliar uma situação corretamente e, assim, intervir sabiamente, fazendo 

conjeturas e, finalmente, chegar a uma conclusão (T. Ferreira, 2016) de uma forma rápida, 

sensível e com competência cognitiva (Ennis, 2011). De facto, a construção e 

desenvolvimento do PC são processos que influenciam a forma como cada sujeito 

constrói e organiza o seu conhecimento (Marchão, 2012). 

As capacidades de PC encontram-se agrupadas em cinco categorias principais: 

clarificação elementar, suporte básico, inferência, clarificação elaborada e definição de 

estratégia. Cada uma delas envolve diferentes capacidades, usadas para orientar algumas 

estratégias de ensino para desenvolver o PC e promover aprendizagens significativas 

(Tenreiro-Vieira, 2000), através de condições e contextos adequados, que permitam aos 

alunos passar de um pensamento menos consciente para um pensamento racional, no qual 

se definem objetivos a atingir (Lopes & H. Silva, 2015).

Define-se, também, PC como um esforço ativo, intencional e organizado de modo 

a compreender melhor o nosso mundo, analisando cuidadosamente o nosso pensamento 

e o dos outros (Chaffee, 2009). Tornando-nos, desta forma, capazes de avaliar razões e 

ações, justificando-as adequadamente.  
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Cada indivíduo deve valorizar o bom raciocínio e estar disposto a atuar de acordo 

com um pensamento de qualidade, de modo a conseguir avaliar a força das razões para 

agir numa determinada ação (Siegel, 1989).  

Desenvolver o PC exige o uso de capacidades de pensamento conectadas com 

processos de investigação, de raciocínio, de organização e de transposição de informação. 

Tais competências incluem: formular conceitos de forma precisa; operacionalizar 

conceitos; construir definições para palavras familiares; formular questões; exemplificar;

reconhecer consistências e contradições; identificar assunções; fornecer razões; fazer 

inferências; formular alternativas; analisar valores e considerar diferentes perspetivas 

(Tenreiro-Vieira & R. Vieira, 2013a).  

O PC constitui-se como uma forma de pensamento disciplinado e autodirigido, no 

qual o pensador crítico desenvolve atitudes, toma consciência dos processos de 

pensamento, impõe critérios intelectuais ao pensamento e avalia a eficácia do processo, 

tendo em conta o propósito e os critérios intelectuais (Paul & Elder, 2005). 

Desta forma alimentam-se padrões intelectuais, regulando as mais diversas 

situações e contextos de vida e enfrentando com êxito essa complexidade (Tenreiro-

Vieira, 2004). 

Devido às características de transversalidade e multidimensionalidade do PC, este 

constitui a pedra basilar da criação de uma sociedade democraticamente participativa, 

qualificada por uma cidadania ativa e de carácter pluralista e autónoma.  

1.1. Relevância do pensamento crítico na educação matemática 

A modernização trouxe consigo o desenvolvimento da racionalização propícia a 

movimentos sociais contrários à lógica da ordem e da normalização. Mas “Educando-se, 

o homem influi sobre outros para que também eles se eduquem” (Schmitz,1984, p. 33).

 Previsivelmente surgem novas formas de manifestação democrática e uma firme 

resistência à tentativa de normalização, onde muito do que se ensina nas escolas não é de 

todo apropriado para o mundo real (Fartura, 2007).  

A utilização do PC deve ser vista como uma das finalidades educativas a promover 

desde o jardim-de-infância, embora, as práticas pedagógicas vinculadas a esse objetivo 

não sejam fáceis de operacionalizar (Tenreiro-Vieira, 2000).  

Devemos aceitar que o desenvolvimento de capacidades, principalmente do PC, é 

tão importante como adquirir conhecimentos científicos específicos de cada área 

curricular. Vivemos num mundo em constante mudança, no qual conhecimentos se vão 
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desvanecendo, sendo premente que os alunos sejam capazes de adquirir novas 

competências para resolver problemas, tornando-os, essencialmente, capazes de 

encontrar soluções adequadas às novas situações do mundo real (Fartura, 2007). 

Sendo o PC uma meta a alcançar deve-se estimular a escola a promover uma 

participação mais ativa por parte dos alunos, resolvendo problemas, chegando a 

conclusões (Medeiros, 2012; E. Vieira, 2017). 

 Pensar criticamente é muito mais que não concordar em diversos assuntos, é ser 

capaz de argumentar, coerentemente, perante situações diversas e apontar alternativas 

baseadas no conhecimento (Aizikovitsh & Amit, 2010). 

 Esta perspetiva conduz ao crescimento do indivíduo, enquanto cidadão ativo e 

participativo, o que o torna socialmente competente. 

O indivíduo deve ser crítico e viver em constante alerta para todos os desafios que 

o rodeiam, sendo capaz de analisar problemas e solucioná-los. A matemática constitui 

uma ferramenta fundamental na construção de conhecimentos úteis, significativos e 

práticos, ajudando os alunos a compreenderem e a tomarem consciência dos problemas 

do quotidiano. Os meios favoráveis à aprendizagem promovem o PC, desenvolvendo 

intelectualmente os alunos, levando-os a investigar um problema, a avaliar a informação 

e a reagir como um pensador crítico (T. Ferreira, 2016). 

Através da resolução de problemas, os alunos entram em contacto com situações 

complexas, que os obrigam a tomar decisões, a enfrentar desafios, despertando o seu 

interesse para pesquisar e adquirir novos conhecimentos (T. Ferreira, 2016). 

A matemática constitui um património cultural da humanidade e um modo de 

pensar e o desenvolvimento de raciocínio matemático é um direito de todos. Ao longo 

dos tempos, vários autores têm dado o seu testemunho sobre as diversas razões para a 

importância da matemática (Almeida, 2012). Ponte e Serrazina (2000) defendem a 

utilização da matemática na resolução de problemas do dia-a-dia e o seu crescente uso 

em muitas outras áreas de conhecimento; o carácter formativo da matemática enquanto 

ciência; e a matemática como constituinte de um património cultural da humanidade de 

que todos devem usufruir.  

Numa sociedade cada vez mais tecnológica, o saber matemático é fundamental para 

que o direito da cidadania possa ser exercido, conscientemente, por todos. De facto, 

segundo Moreira e I. Oliveira (2003), “a educação matemática tem um papel significativo 

e insubstituível, ao ajudar os alunos a tornarem-se indivíduos competentes, críticos e 

confiantes nas participações sociais que se relacionem com a matemática” (p. 20).  
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Obedecendo a esta ordem de ideias, o professor ao implementar diferentes tarefas, 

usando estratégias diversificadas e contrariando processos rotineiros, deve estar ciente da 

sua contribuição e caráter desafiante. A prática permanente de resolução de problemas e 

o desenvolvimento do PC têm, na sua génese, os diálogos, os conflitos de opinião e os 

diferentes pontos de vista dos alunos, lidando com situações matemáticas e percebendo a 

sua constante presença (E. Vieira, 2017).  

A resolução de problemas constitui uma atividade complexa abrangendo um grupo 

diversificado de fatores relacionados com o sujeito; a atividade em questão e a situação 

em que se encontra; o produto apresentado, assim como, todo o processo a desenvolver 

(D. Fernandes, Borralho, & Amaro, 1994). Neste contexto, os problemas não devem 

pertencer a realidades sem nenhum significado, exceto como ilustrações dos conteúdos 

em situações hipotéticas (Skovsmose, 2001).  

Saliente-se que ensinar matemática não é apenas sobrecarregar os alunos com 

conteúdos matemáticos, mas pôr em prática as suas capacidades de PC para alargar os 

seus conhecimentos, levando-os a enfrentar, com êxito, a complexidade dos conteúdos 

abordados. A capacidade de pensar de forma racional permite que os alunos expressem 

com clareza os seus pensamentos, compreendendo melhor a informação recolhida, 

despertando o seu interesse e motivando-os para os conteúdos matemáticos (Medeiros, 

2012).  

Em contexto de sala de aula deve ser dado espaço para que exista diálogo entre 

professor e alunos, como sendo um momento de partilha de opiniões e discussão dos 

variados temas que despertam a curiosidade dos alunos. Esta comunicação deve acontecer 

de forma natural, como uma relação de confiança entre ambas as partes, pois o diálogo é 

um elemento fundamental para a liberdade de aprender (Skovsmose, 2001). Aos alunos 

deve ser dada abertura para terem à vontade para expressarem opinião própria e não 

focada, apenas, no que o professor afirmou. Cabe ao professor a responsabilidade de criar 

situações que desenvolvam o PC, não sendo suficiente apenas mudar de postura, mas sim, 

alterar a forma como os conteúdos são abordados e trabalhados em contexto de sala de 

aula. Não recorrendo apenas ao método dito tradicional, no qual o professor explica e, em 

seguida, os alunos replicam o que supostamente aprenderam.  

Refira-se que Skovsmose e Valero (2002) chamam de ressonância intrínseca à 

ideia de que as aprendizagens tradicionais da matemática terão repercussão no 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos.  
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Sendo assim, o professor deve assumir um papel de guia dos seus alunos, 

conduzindo-os a aprendizagens significativas (Skovsmose & Valero, 2002).

A matemática ainda é encarada, não só pelos alunos mas também pela sociedade 

em geral, como algo difícil, mas numa sociedade cada vez mais tecnológica, o raciocínio 

matemático é deveras importante. Segundo Matos (2003) ”dentro das finalidades da 

educação matemática inclui-se o desenvolvimento do poder dos alunos em sociedade, no 

sentido de aumentar a sua autodeterminação e o seu desenvolvimento crítico na cidadania 

social” (p.1.).  

Ensinar matemática recorrendo ao PC permite que os alunos tenham consciência de 

todas as possibilidades de resolução e partam em busca de meios para chegar a um 

resultado, assim, o conhecimento deixa de ser algo limitado e passa a ser algo mais amplo 

na sua aprendizagem. Desta forma, contribui para uma formação completa, na qual o 

envolvimento com conteúdos matemáticos implica, não só o seu uso para formular, 

interpretar e resolver problemas numa variedade de contextos. Mas também para conduzir 

cada criança/aluno a identificar e compreender o papel que a matemática desempenha no 

mundo, levando-o a fazer juízos de valor matemáticos, enquanto cidadão construtivo, 

preocupado e reflexivo (Medeiros, 2012).  

2. A resolução de problemas como metodologia de trabalho 

O ensino e a aprendizagem da matemática alicerçados na resolução de problemas 

adquiriram uma grande importância no século XX, nas décadas de 60 e 80. Segundo 

Abrantes (1989), reconhece-se a resolução de problemas como uma metodologia ativa, 

muito significativa para a educação matemática, tornando-se um meio para desenvolver 

novas ideias e capacidades matemáticas, sendo transversal a todas as áreas do 

conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento do PC dos alunos. Encarada, desta 

forma, como uma abordagem baseada na compreensão das operações envolvidas na 

resolução de problemas, de modo a vulgarizar as diferentes estratégias e usando distintas 

ferramentas algébricas (Tenreiro-Vieira & R. Vieira, 2013b). 

Esta metodologia assume grande importância na aprendizagem, desde a educação 

pré-escolar ao ensino superior (Barros, 2011), orientando os alunos para a construção de 

um sentido e não exclusivamente para a recolha de informação.  

É a partir de problemas e de situações contextualizadas que os alunos atingem níveis 

de compreensão mais elevados, desenvolvendo competências de aprendizagem cognitiva 

e competências sociais (Nunes, 2012). 
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O grande incentivador da resolução de problemas foi o matemático húngaro George 

Polya (1887-1985) na década de 40 do séc. XX, defendendo que os alunos deveriam ser 

bons solucionadores de problemas, baseando-se no pressuposto de que um problema não 

é simplesmente uma tarefa matemática, mas sim uma ferramenta para pensar 

matematicamente.  

A resolução de problemas torna-se um meio para criar ambientes de aprendizagem 

que formem sujeitos autónomos, críticos e com capacidade de apresentar propostas, 

capazes de questionar factos, interpretações e explicações, de terem critérios, revelando-

se, ao mesmo tempo, abertos às ideias dos outros (Corts & Vega, 2005).  

De facto, a resolução de problemas proporciona o recurso a diferentes 

representações e incentiva a comunicação, fomenta o raciocínio e a justificação, permite 

estabelecer conexões entre vários temas matemáticos e entre a matemática e outras áreas 

curriculares.  

Os problemas devem comportar situações que não sejam evidentes, ou seja, cuja 

solução não seja imediata, provocando no aluno o interesse pelo desafio de chegar à 

resposta (Nacional Coucinl Teachers of Mathematics [NCTM], 2008).  

Convém, neste contexto, diferenciar exercício de problema. O problema consiste 

numa atividade para a qual o aluno não dispõe de um método de resolução pontual, 

procurando ativamente chegar à sua solução (Ponte, 1992), desenvolvendo o raciocínio, 

reflexão e comunicação (Vale & Pimentel, 2005). O exercício consiste, apenas, numa 

atividade de aplicação de um algoritmo, exigindo um processo, ao nível intelectual e 

metódico, menos complexo que o problema, uma vez que exige somente a aplicação de 

um método de resolução, já bem conhecido pelo aluno (Ponte, 1992).  

Na perspetiva de Boavida, Paiva, Cebola, Vale e Pimentel (2008) quando o aluno 

encontra uma forma rápida de solução e resolve a situação, através de métodos 

conhecidos que o levam de imediato à resposta correta, não se pode chamar de problema. 

Um problema deve ter um certo nível de dificuldade, contudo, se for extremamente 

difícil o aluno pode desistir de o resolver, mas, por outro lado, se for excessivamente 

simples deixa de ser um problema e passa a ser considerado um mero exercício (Ponte, 

2006). 

 Segundo Mata (2012) podem-se considerar os seguintes tipos de problemas: de um 

passo, em que se utiliza apenas uma operação básica da aritmética para chegar à solução; 

de dois ou mais passos, nos quais se utilizam duas ou mais operações básicas para o 

alcance da solução; de processo, os que requerem uma ou várias estratégias de resolução, 
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não sendo, portanto possível chegar à solução dos mesmos através de processos 

mecanizados.  

Para além destes, segundo Palhares (2004), também se identificam os de aplicação, 

que necessitam da utilização de uma ou mais operações e de uma ou mais estratégias de 

resolução e requerem a recolha de dados acerca da vida real e a tomada de decisões e os 

tipo puzzle, que necessitam de um flash para chegar à solução, são um género de quebra-

cabeças.

 Muitos dos estudos realizados em contexto de sala de aula seguem o trabalho de 

Polya (2003), que define quatro etapas essenciais para a resolução de problemas. 

Em primeiro lugar, deve-se compreender o problema. Ler atentamente, 

identificando os dados e qual o objetivo a alcançar. Desta forma, cada um será capaz de 

reformular o problema, usando as suas próprias palavras, entendendo claramente o que é 

necessário. 

De seguida, elaborar um plano. Após compreender o problema estabelece-se um 

plano e identificam-se os cálculos a realizar, tendo em conta os dados. 

Posteriormente, executar o plano. Examinam-se todos os detalhes e coloca-se em 

prática o plano que se delineou até encontrar a solução. Quando se chega a um impasse, 

volta-se à fase de planificação. 

Finalmente, verificar os resultados. Faz-se uma revisão crítica do trabalho 

realizado e analisa-se o resultado em função da situação inicial.  

À medida que se avança em cada uma destas etapas, pela ordem apresentada, e sem 

esquecer nenhuma delas, a resolução de problemas torna-se mais acessível no alcance de 

uma solução (Polya, 2003). Este autor defende, ainda, que se deve começar por pensar 

nas experiências tidas anteriormente e procurar algo que se relacione com a solução que 

se procura. Ou seja, executar um plano que nos dá um roteiro geral, depois examinar todos 

os detalhes e pôr em prática o plano que se elaborou até chegar à solução. Ao chegar a 

um impasse, volta-se à fase de planificação; avaliar/verificar/refletir sobre o trabalho 

realizado, alcançando-se o êxito quando a solução obtida é a correta e corresponde ao 

objetivo pedido no problema. 

Permite-se, assim, que os alunos aprendam a organizar a informação, conheçam 

diferentes estratégias e se envolvam com diferentes formas de resolução, levando-os a 

aplicar vários conhecimentos, tomar decisões, interpretar resultados e saber gerir e 

controlar as suas ações (Palhares, 2004).  
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Nesta linha de ideias, o atual programa de matemática para o 1.º CEB (Bivar, 

Damião, Festas, Grosso, F. Oliveira, & Timóteo, 2013) preconiza que para resolver um 

problema com eficácia é necessário: fazer uma leitura e interpretação do enunciado de 

múltiplas formas para decifrar o que está a ser pedido; formular questões para chegar à 

solução; selecionar e planear estratégias de resolução; discuti-las e testar hipóteses; pôr 

em prática o que foi planeado, rever o resultado final e o caminho utilizado e comunicá-

lo. 

Os problemas devem ser de fácil compreensão e intrinsecamente motivantes e 

estimulantes para os alunos, apesar de a solução não ser imediatamente atingível, estes 

devem apresentar mais do que um processo de resolução (Boavida et al., 2008), devendo 

identificar primeiro o problema, clarificar os conceitos, consciencializar-se sobre o que 

sabem e o que têm que saber.

Após terem identificado soluções viáveis, usando tanto a criatividade como o PC, 

ficarão ativamente envolvidos no processo de resolução de problemas. Só assim, os 

alunos se podem concentrar num diálogo interno, obrigando-os a estruturar o seu 

pensamento e a selecionar os factos mais relevantes (Palhares, 2004).

As ideias e as competências devem ser organizadas para que se relacionem com o 

mundo real, no qual os problemas são gerados, e só depois os resolver. Van de Walle 

(2009) sugere uma estrutura simples de três fases, propondo algumas ações a serem 

efetuadas pelos professores antes, durante e depois da resolução de cada problema. 

Antes: preparar os alunos. Verificar se o problema foi compreendido; identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos; estabelecer expetativas claras para os resultados. 

Durante: com os alunos a trabalhar. Deixar que construam o seu conhecimento; 

escutar as ideias dos alunos cuidadosamente; fornecer sugestões adequadas; observar e 

avaliar. 

Depois: com os alunos a debater. Encorajar a partilha de ideias entre os alunos; 

escutar/aceitar as soluções dos alunos; sintetizar as principais ideias e identificar os 

obstáculos que enfrentaram. 

Quando um aluno apresentar dificuldades em resolver um problema, o professor 

deve prestar auxílio, mas, nem pouco nem demasiado, apenas o suficiente para o 

encaminhar no sentido da solução. Cabe ao professor ser ativo e crítico para adaptar e 

utilizar as estratégias conforme o objetivo a ser atingido nas aulas. Sendo assim, o 

professor deve propor situações-problema que possibilitem a produção do conhecimento, 
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no qual o aluno deve participar ativamente, compartilhando resultados, analisando 

reflexões e respostas, em suma, aprendendo a aprender (Mata, 2012). 

 Ao fazer uma revisão da resolução completa do problema, reconsidera-se o 

resultado final e o caminho percorrido, consolidando conhecimentos e desenvolvendo a 

capacidade de resolver problemas (Polya, 2003). Ao identificar um problema e ao 

clarificar os conceitos, o aluno toma consciência do que sabe e o que tem, ainda, que 

procurar para identificar soluções viáveis, ficando, assim, ativamente envolvido no 

processo de resolução de problemas (Abreu & Loureiro, 2007). 

Esta metodologia deve ser o foco central do currículo da matemática, transversal a 

todos os anos de escolaridade, estabelecendo contextos nos quais os conceitos devem ser 

aprendidos. As competências desenvolvidas durante o processo de resolução de 

problemas permitem aos alunos passar de um pensamento menos consciente para um 

pensamento racional, no qual os bons problemas podem proporcionar a exploração de 

conceitos matemáticos importantes. Desta forma, reforça-se a necessidade de 

compreender usando estratégias e relações matemáticas que provam que, através da 

aplicação desta metodologia em sala de aula, os alunos desenvolvem o PC (Palhares, 

2004).  

O hábito de resolver problemas adquire-se através da imitação e da prática, pois 

observando como os outros fazem, aprende-se a resolver os problemas, sendo que, tais 

experiências, numa idade suscetível, criam o gosto pelo trabalho mental (Polya, 2003).  

Um aluno que resolve problemas consegue dar sentido à sua aprendizagem, estando 

automaticamente envolvido nos cinco padrões de processo definidos pelo NCTM: 

resolver problemas, raciocinar, comunicar, conectar e representar (Van de Walle, 2009). 

Se uma grande descoberta resolve uma grande questão, também na solução de 

qualquer problema, mesmo que modesto, há descoberta.  

Mas se desafia a curiosidade e traz à ribalta as faculdades inventivas de cada um e 

a resolução pelos próprios meios, experimenta-se o gosto pela conquista. Tal experiência 

nos primeiros anos pode criar o gosto pelo trabalho mental e deixar uma impressão na 

mente e no carácter para toda a vida (Polya, 2003). 
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2.1. A resolução de problemas e o desenvolvimento do pensamento 

crítico 

Para aprender de forma eficaz é preciso ter vontade de agir, olhos bem abertos para 
ver, a mente desperta para analisar, o coração disposto para assimilar o apreendido 
e os braços prontos para o aplicar. Tudo falta na escola. Faz falta saber ouvir e saber 
analisar o que se ouviu (Guerra, 2000, p. 12). 

Muitos estudos em educação tentam avaliar quais os métodos educacionais que 

melhoram o PC com base nos resultados obtidos em testes específicos, verificando se os 

alunos revelam aptidão para coordenar várias capacidades de PC (Tenreiro-Vieira & R. 

Vieira, 2000).

As tarefas de avaliação do desenvolvimento do PC devem refletir sobre contextos 

e desempenhos fidedignos baseando-se em situações que se aproximem de problemas do 

mundo real (Bonk & Smith, 1998; Halpern, 1998), devendo ter, mais do que uma solução 

plausível (Moss & Koziol, 1991).  

Existe um conjunto de testes de referência para avaliar o PC, em função do grau de 

escolaridade e idade. Não pretendendo ilustrar exaustivamente a variedade existente 

destes testes, apresenta-se, um breve conjunto de instrumentos para a avaliação do PC 

(Lopes, H. Silva & Morais, 2018). Os mais utilizados são os de escolha múltipla (Ennis, 

1993), devido à facilidade de contabilização e por facultarem resultados de fácil 

interpretação, quando se pretende avaliar um elevado número de indivíduos. 

O Cornell Critical Thinking Test - Level X (Ennis & Millman, 1985, 1988, 2005), 

designado por Teste de Pensamento Crítico de Cornell - Nível X (M. Oliveira, 1992), tem 

sido utilizado, na maioria, em estudos com alunos do ensino básico e secundário (Pinto, 

2011). Outros investigadores debruçaram-se no desenvolvimento de testes (Tabela 1) 

com base em questões de resposta aberta, podendo ser curtas (Ennis, 1993). Entre estes, 

destaca-se o Halpern Critical Thinking Assessmen que, com um formato misto, combina 

questões de escolha múltipla e outras que exigem mais elaboração (Pereira & Alich, 

2019).  
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Tabela 1 - Exemplos de instrumentos de avaliação do pensamento crítico (Lopes et al., 
2018).

Em Portugal já existe um teste de avaliação, pensado e construído de raiz, para 

avaliar o PC dos alunos, tendo em conta que o perfil do aluno do século XXI está traçado 

para ser perseverante perante as dificuldades, quer na aprendizagem quer no 

desenvolvimento do PC (Lopes, H. Silva, Dominguez, & Nascimento, 2019). Saliente-se 

que também têm sido desenvolvidos estudos para adaptação e utilização de vários 

instrumentos de avaliação do PC, nomeadamente do GMA – Avaliação de Quadros 

Médios e Superiores (Forma B) (Rocha, C. Ferreira, & S. Oliveira, 2004) destinado à área 

organizacional (Pereira & Alich, 2019). Pretende-se com estes testes obter um 

diagnóstico dos alunos relativamente ao PC (Pereira & Alich, 2019). 

Tendo em conta a promoção do PC, Ennis (1985;1996), construiu uma outra 

ferramenta de caraterização e avaliação do PC, recorrendo à abordagem FRISCO (R. 

Vieira, 2014).  

FRISCO tem como objetivo promover, este pensamento, através de estratégias de 

questionamento, obrigando o aluno a usar capacidades de PC em diferentes momentos 

(R. Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). O questionamento direcionado para a tomada de 

decisões racionais verifica-se em seis momentos diferentes, cuja inicial, contempla cada 

letra do acrónimo: Foco; Razões; Inferências; Situação; Clareza; Overview (R.Vieira, 

2014).  

 

Designação do 
teste e autor (es) 

 

Dimensões do pensamento 
crítico avaliadas 

Formato de 
avaliação 

População-alvo 

Watson-Glaser 
Critical Thinking 

Appraisal. Watson e 
Glaser (2009) 

Inferência; Reconhecimento de 
suposições; Dedução; 

Interpretação; Avaliação de 
argumentos. 

Escolha 
múltipla 

 

Do 9.º ano de 
escolaridade até à 

idade adulta. 
 
 

Ennis-Weir Critical 
Thinking Essay 

Test. Ennis e Weir 
(1985) 

 

Capacidade geral manifestada 
na argumentação. 

 

Resposta aberta 
 

Do 7.º ano de 
escolaridade ao 

final da 
universidade. 

 
Cornell Critical 
Thinking Test - 

Level X. Ennis e 
Millman (1985, 

2005) 

Indução; Dedução; 
Credibilidade; Identificação de 

suposições. 

Escolha 
múltipla 

 

Entre o 4.º e o 
12.º ano de 

escolaridade. 
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A grelha FRISCO é utilizada também pelos alunos como instrumento de apoio, para 

criarem uma opinião crítica sobre o trabalho desenvolvido, permitindo-lhes exercitar 

competências de PC, identificando razões, inferências e a credibilidade da informação 

principalmente nas revisões por pares. 

Quando avaliado o aluno-autor, deve-se ter em conta se foi claro ao expressar as 

suas ideias, se identificou corretamente todas as variáveis da tarefa, se apresenta mais do 

que que uma solução para a tarefa e se é capaz de construir uma crítica pessoal sobre o 

trabalho que desenvolveu.  

Para uniformizar o documento escrito a apresentar pelo aluno-autor, disponibiliza-

se um documento-base (modelo) permitindo aos alunos que desenvolvam de forma 

rigorosa e orientada a análise do seu trabalho. Este modelo contém duas partes, uma 

dirigida ao aluno-autor e outra ao aluno-revisor, integrando diferentes subpartes que 

identificam as três diferentes etapas da análise a ser conduzida: 1- resumo; 2-análise de 

variáveis e de oportunidades e ameaças; 3- emissão de opinião crítica a partir da grelha 

FRISCO. Os testes de PC propõem situações-problema da vida real para avaliar 

competências com base na taxonomia de Bloom, Engelhart, Furst, Hill e Krathwohl 

(1956), revista por Anderson, Krathwohl e Bloom (2001) e na taxonomia de Facione 

(2010).  

A Taxonomia de Bloom, ainda que revista, apresenta a mesma hierarquia da 

original, possuindo apenas diferenças para as categorias: lembrar, entender, aplicar, 

analisar, sintetizar e criar, ainda assim, opera igualmente segundo uma complexidade da 

progressão pelos níveis, de forma flexível.  

O conhecimento e os processos cognitivos estão diferenciados numa tabela 

bidimensional (tabela 2) que é utlizada para definir objetivos, estratégias e formatos de 

avaliação educacionais. No que diz respeito à taxonomia de Facione (1990), esta surge de 

um consenso com o método de Delphi1, no qual são descritas seis dimensões centrais do 

PC: interpretação, análise, avaliação, inferência, explicação e, ainda, autorregulação 

(Lopes et al., 2018).  

 

 

                                                             
1 O Método Delphi é baseado no princípio que as previsões por um grupo estruturado de especialistas são 
mais precisas se comparadas às provenientes de grupos não estruturados ou individuais. Cada elemento é 
assim isolado da influência dos restantes. 
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       Tabela 2 - Tabela bidimensional da taxonomia de Bloom (Ferraz & Belhot, 2010, p. 429).

Para selecionar competências de PC pode-se seguir, por exemplo, a taxonomia 

revista de Bloom e a proposta por Facione (1990) apresentada no método Delphi (Lopes 

et al., 2018). Os três níveis mais elevados da taxonomia de Bloom representam o PC 

considerando-se a interligação entre PC e criatividade, mais especificamente a 

componente criativa que está sempre presente na natureza do PC (Lopes et al., 2018). 

Segundo Facione (2010), "o pensamento criativo ou inovador é o tipo de 

pensamento que leva a novos insights, novas abordagens, novas perspetivas, novas 

maneiras de entender e conceber as coisas" (p. 14). A fluência, flexibilidade, originalidade 

e elaboração são as quatro componentes essenciais da criatividade (Morais & Fleith, 

2017). Para criar, os alunos têm de elaborar novas soluções ou situações (Guilford, 1986). 

Evidentemente que o raciocínio matemático desempenha um papel fundamental 

no desenvolvimento do PC, permitindo que se desenvolvam ideias, métodos e 

procedimentos que são utilizados para resolver situações-problema, bem como, para 

raciocinar, representar e comunicar (Lopes et al., 2018).  

Além disso, a resolução de problemas constitui, segundo Ponte (1992), uma 

importante estratégia para abordar conteúdos matemáticos, uma vez que permite, aos 

alunos, contactar com situações complexas, lidar com obstáculos, tomar decisões, 

enfrentar desafios que lhes proporcionarão momentos de descoberta e aprendizagem, e 

que constituem características de PC. Esta necessidade de desenvolver o PC associa-se, 

também, à necessidade humana de se autorrealizar (Lopes et al., 2018). No entanto, esta 

capacidade não é inata, deve ser estimulada para que cada indivíduo seja capaz de 

encontrar ferramentas que se adaptem melhor ao seu desenvolvimento crítico, 

aperfeiçoando o seu raciocínio, estimulando a sua criatividade e o gosto pela matemática. 

Além disso, os alunos preferem aprender de forma criativa, explorando, manipulando, 

questionando, experimentando, testando e partilhando ideias (Nunes, 2012).  

Dimensão 
conhecimento 

Dimensão Processo Cognitivo 

 Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar 
Efetivo/ factual       

Conceitual/ 
princípios 

      

Processual       
Metacognitivo       

 Conhecimento Competência Habilidade 
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Na prática educativa a resolução de problemas é uma metodologia que deve merecer 

especial atenção por parte dos professores, envolvendo os alunos em situações da vida 

real e motivando-os para o desenvolvimento do modo de pensar (Pinto, 2011). 

O ensino consciente e sistemático do PC, mediante a sua integração nas práticas 

educativas, torna-se fundamental para estabelecer métodos que permitam ao professor 

criar atividades promotoras de PC (Tenreiro-Vieira & R. Vieira, 2000).  

Para isso definem-se objetivos de aprendizagem, começando por conceitos mais 

simples e claros, passando, de seguida, para outros mais complexos, pois nem todos os 

alunos têm o mesmo nível de conhecimento (Lopes & H. Silva, 2015). 

Preparar os alunos para usar capacidades de PC na recolha de informação aponta 

para uma eficaz resolução de problemas e posterior tomada de decisão a nível pessoal e 

profissional (Tenreiro-Vieira, 2000). Em complemento, são transmitidas oralmente 

orientações gerais sobre como fazer um bom feedback, incidindo sobretudo na 

necessidade de os comentários serem incentivadores e construtivos. 

A aprendizagem baseada na resolução de problemas tem como ponto de partida a 

aquisição de novos conhecimentos, promovendo uma aprendizagem centrada no aluno, 

na qual os professores se afirmam como meros facilitadores do processo de produção do 

conhecimento e os problemas estimulam a aprendizagem e o desenvolvimento das 

habilidades de resolução (Souza & Dourado, 2015).  

Barell (2007) interpreta a aprendizagem baseada na resolução de problemas como 

uma curiosidade que leva ao questionamento perante as dúvidas e incertezas sobre os 

fenómenos complexos do mundo e da vida quotidiana. Acrescenta que, nesse processo, 

os alunos comprometem-se na busca pelo conhecimento, respondendo aos problemas 

identificados. 

Com uma forte ligação ao desenvolvimento do PC a resolução de problemas é 

indispensável para desenvolver a capacidade de raciocínio, pois, um aluno quando resolve 

um problema é desafiado a pensar e a estabelecer relações entre diferentes informações a 

fim de conseguir uma resposta. A resolução de problemas é, sem dúvida, uma estratégia 

que promove o PC e ocorre dentro do esquema de qualquer assunto (Souza & Dourado, 

2015), proporcionando ao aluno espaço para analisar e interpretar as suas escolhas (Vale 

& Pimentel, 2005). A resolução de problemas incentiva a autonomia dos alunos quanto 

ao seu raciocínio crítico e competências essenciais para se obter sucesso em 

aprendizagens futuras, ao longo do seu processo educativo (H. Campos & T. Ferreira, 

2016; 2017).  
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A implementação de uma estratégia de ensino com orientação para o PC pressupõe 

e exige, desde logo, o estabelecer de um referencial claro e coerente acerca do que se 

entende por PC e que capacidades envolve este tipo de pensamento. Deste modo, para 

promover o PC das crianças/alunos selecionam-se materiais, atividades e estratégias 

potencialmente favoráveis para esse efeito (Tenreiro-Vieira & R. Vieira, 2013a).

Neste contexto a resolução de problemas desperta o interesse dos alunos quanto à 

aprendizagem matemática.  

Um ensino baseado na resolução de problemas implica a utilização de 

conhecimentos para dar resposta a diferentes situações, no qual incentivar os alunos a 

resolver problemas pressupõe estimulá-los a aprender e a desenvolver capacidades de PC. 

Sendo assim, através da resolução de problemas o aluno tem oportunidade de aplicar os 

seus conhecimentos e procedimentos na busca de uma solução para a situação proposta, 

desenvolvendo as suas estruturas cognitivas (Figueiredo, 2005).  

Com a resolução de problemas as crianças/alunos são estimulados a utilizar 

obrigatoriamente os seus conhecimentos anteriores e vão adquirindo novos saberes e 

novas aprendizagens, para encontrar a resposta para um determinado problema. 

Refletindo a cada passo, sobre a situação problema, determinando quais os processos que 

são necessários utilizar (M. Oliveira, 1992).  

Quem resolve um problema pensa para além do ponto de partida e de modo 

diferente, amplia o seu pensamento e raciocina matematicamente (Boavida et al., 2008). 

Ao explicar, posteriormente, as suas ideias aos outros com o objetivo de ser entendido, 

assim, sentirá, ele próprio, uma evolução no seu raciocínio (Figueiredo, 2005). 

A resolução de problemas permite aos alunos relacionar os conceitos matemáticos, 

generalizar e apurar a sua autenticidade, ao longo das aulas, para perceber que um 

problema matemático pode ser tão divertido quanto um jogo de palavras cruzadas, ou que 

o intenso trabalho mental pode ser tão agradável quanto uma animada partida de tênis ou 

qualquer outra atividade desportiva. O aluno tem oportunidade de desfrutar destes 

sentimentos, se lhe for proporcionado o gosto pela resolução de problemas (Polya, 2003).  

Pensar criticamente não é mais do que entrar no campo do bom senso e da boa 

argumentação, tendo uma reflexão que mostre a eficácia em alcançar resultados seguros. 

Esta metodologia cria bases para a construção de ferramentas, levando os alunos a crescer 

em diversas áreas, tornando-os capazes de utilizar as suas potencialidades para lidar com 

a multidisciplinaridade (T. Ferreira, 2016).  
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O professor tem um papel fundamental como organizador e dinamizador da 

aprendizagem em contexto de sala de aula, proporcionando um ambiente de descoberta 

propício a aprendizagens significativas, levando os alunos a tornarem-se, 

progressivamente, sujeitos ativos na aquisição de conhecimentos (Correia, 2006). 

 

2.2. Formação de professores: o uso de estratégias que desenvolvam o 

pensamento crítico na resolução de problemas 

Pode-se aprender a ser um melhor profissional de muitas maneiras, mas uma das 

mais eficazes é, sem dúvida, a aprendizagem resultante da reflexão rigorosa, partilhada e 

constante sobre a prática profissional (Guerra, 2000). 

Ensinar é uma ação complexa, que depende em grande medida das personagens: 

professores/educadores; alunos; e comunidade educativa.  

Nas últimas décadas, temos vindo a assistir a mudanças na forma como se deve 

comunicar, informar e ensinar, tendo como base a resolução de problemas, na qual, a 

questão da formação de professores tem uma importância crucial.

Esta metodologia merece uma especial atenção por parte dos professores, uma vez 

que, parte deles a iniciativa de envolver os alunos em situações da vida real, motivando-

os para o desenvolvimento do raciocínio matemático. Para tal, é essencial que os 

professores e futuros professores estabeleçam referências acerca da literacia científica. 

Sendo impulsionador de aprendizagens, o professor constitui, também, um exemplo 

para as crianças e jovens, devendo possuir competências de PC bem desenvolvidas (Paul 

& Elder, 2005). Só assim, será possível ensinar e adotar a metodologia da resolução de 

problemas como um papel incentivador, facilitador e mediador de ideias, levando os 

alunos a criar os seus próprios conhecimentos, desenvolvendo o seu PC de uma forma 

produtiva.  

Cada professor e futuro professor deve ser capaz de desenvolver recursos e 

implementar estratégias de ensino que permitam, aos alunos, estabelecer situações de 

ação e participação, que os estimule a construir conhecimentos matemáticos, assim como, 

a potenciar as suas capacidades de PC (R. Vieira, 2018).  

Neste contexto, o PC mediante as atividades, as estratégias e os recursos usados, 

deve ser enquadrado por orientações básicas resumidas no acrónimo PIGES: principiar, 

o mais cedo possível e desde os primeiros anos intencionalmente adotando para tal uma 



2. A resolução de problemas como metodologia de trabalho 
 
 

21 

concetualização gradualmente de acordo com o potencial e contextos dos aprendentes, 

explicitamente identificando as dimensões a promover e sistematicamente ao longo de 

toda a escolaridade e da vida (Tenreiro-Vieira & R. Vieira, 2019, p. 41). 

O papel do professor nas diferentes fases da resolução de problemas pode ser mais 

dirigido ou mais interrogador, sendo que, num ambiente de cooperação, busca, 

exploração e descoberta, este deve deixar claro que o mais importante é o processo e não 

o tempo gasto para resolver um problema (Almeida, 2012). 

O ensino e aprendizagem do PC deve basear-se num relacionamento de confiança 

entre professor e alunos, e entre os alunos. Determinados comportamentos, bem como 

perceções e atitudes dos professores, influenciam os resultados, o autoconceito, o 

relacionamento interpessoal e ainda as competências do pensar dos alunos (Almeida, 

2012). 

Sendo a resolução de problemas uma ferramenta importante para estimular o 

raciocínio, o pensamento ativo, a reflexão e a descoberta, deve-se incentivar os futuros 

professores a aprender e a desenvolver capacidades inerentes ao PC, usando estratégias 

que estimulem esse desenvolvimento. Desta forma, tornam-se não só preparados 

profissionalmente e socialmente, mas também para que consigam atender às suas 

necessidades pessoais e concretizar os seus objetivos como cidadãos (Tenreiro-Vieira & 

R. Vieira, 2013a).  

Neste sentido, a mudança exige que os alunos partam à procura da construção do 

seu conhecimento, possibilitando, assim, a aquisição de habilidades de pensamento, onde 

o ensino e a aprendizagem terão de sofrer alterações, para preparar os alunos a lidar com 

novos desafios, novas questões, tornando-se capazes de encontrar recursos apropriados 

para responder a questões e comunicarem com eficiência (Tenreiro-Vieira & R. Vieira, 

2013a).

Para existir produtividade na formação de professores, relativamente à educação 

matemática das crianças e jovens, deve-se ter em mente os seguintes objetivos: analisar 

diferentes perspetivas conceptuais acerca da literacia matemática e do PC; relacionar os 

conceitos de literacia matemática e PC, evidenciando conexões entre eles; e criar um 

quadro de referência que ajude a compreender os conceitos de literacia matemática e PC, 

que possa ser usado para, produtivamente, orientar os professores em sala de aula 

(Tenreiro-Vieira & R. Vieira, 2013b). 
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Com efeito, este referencial deve ser usado de forma a ajudar professores, e futuros 

professores, a desenvolver conceções mais amplas na área da matemática e PC, aplicando 

referenciais teóricos, essenciais para a ação de promover a literacia crítica dos alunos 

(Tenreiro-Vieira & R. Vieira, 2013b).  

Um exemplo para ajudar a implementar esta metodologia com vista ao 

desenvolvimento PC é o Guião de apoio à resolução de problemas (Anexo A em CD) 

constituído por um conjunto de questões que orientam o aluno e potenciam as suas 

capacidades cognitivas. Para além disso, serve ainda, de instrumento de auxílio, para os 

professores averiguarem se o aluno é capaz de aplicar as suas capacidades de PC e, se 

apresenta autonomia na realização das suas atividades. Refira-se que este guião se 

encontra dividido em três momentos: num primeiro momento, constituído por um 

conjunto de questões e sugestões estabelecidas para esmiuçar, de forma clara, o que é 

pedido na questão principal do problema, ajudando, o aluno, a alcançar, com confiança e 

de forma significativa, a resposta pretendida. Na segunda fase, constam do guião apenas, 

as questões principais, com intuito de averiguar se os alunos conseguiram perceber o que 

era pedido, em cada questão, e se já conseguem responder, sem terem acesso a qualquer 

tipo de sugestão. Por fim, a terceira fase, tem como finalidade incutir no aluno o hábito 

de resolver problemas recorrer a um guião de apoio. Pretende-se, também, neste último 

momento averiguar se o aluno já é capaz de aplicar as suas capacidades de PC 

apresentando mais autonomia na realização das suas atividades, recorrendo ao 

questionamento promotor do PC.  

Por vezes, em vez de aprenderem a refletir sobre os princípios que estruturam a vida 

e a prática letiva, os futuros professores aprendem metodologias que parecem negar a 

necessidade específica do PC (Guerra, 2000). Sendo assim, cada ciclo de formação, quer 

inicial quer contínua, de professores deve ter em conta o desenvolvimento do PC dos 

futuros/atuais professores, para que estes sejam capazes de promover o PC dos seus 

alunos.
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Capítulo II – Da teoria à prática 

 

Pretende-se com a PES desenvolver no futuro professor uma reflexão sobre a 

prática educacional e funções inerentes à profissão, conjugando conhecimentos práticos 

com os teóricos aprendidos ao longo da parte curricular da formação inicial. Nesta fase o 

aluno estagiário observa, executa e avalia diferentes atividades pedagógicas em contexto 

de sala de aula, potenciando habilidades, hábitos e atitudes constantes da realidade do 

ensino. Sendo assim, cria condições para atuar com maior segurança e visão crítica no 

seu espaço de trabalho, para além de elaborar planificações e instrumentos de avaliação 

(Scalabrin & Molinari, 2013).  

A educação pré-escolar destina-se a crianças entre os três anos de idade até à entrada 

na escolaridade obrigatória, sendo considerada a primeira etapa do processo de educação 

ao longo da vida.  

Segundo as Orientações Curriculares para a educação pré-escolar (I. Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016), documento que auxilia os educadores a desenvolverem 

as suas funções, a educação pré-escolar deve promover aprendizagens da vida 

democrática, proporcionar condições para a formação do grupo, criar situações 

diversificadas de conhecimento, atenção e respeito pelo outro. Deste modo, a atitude dos 

educadores e a forma como estes se relacionam com as crianças, tem um papel 

fundamental nesse processo.

Ao 1.º CEB correspondem os primeiros quatro anos do ensino básico, nesse ciclo 

ingressam crianças com cinco ou seis anos de idade. Constitui um ensino obrigatório que 

tem como objetivo, assegurar a formação dos indivíduos, com o intuito de desenvolver 

aptidões de raciocínio, criatividade, sentido moral e realização pessoal (Bivar et al., 

2013). 

O professor deve ser capaz de criar um ambiente propício para que, as 

aprendizagens matemáticas sejam um desafio favorável para os alunos, desenvolvendo as 

suas capacidades de raciocínio, de comunicação e de resolver problemas, para assegurar 

a articulação vertical do ensino e de aprendizagem da matemática para a estruturação do 

pensamento e da ação dos alunos (Bivar et al., 2013). 

Atendendo à faixa etária das crianças/alunos o espaço e a organização da sala 

influenciam a sua aprendizagem. Para alcançar aprendizagens significativas é necessário 

um espaço em que as crianças possam aprender com as suas próprias ações, que lhes 
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permita deslocar-se, criar, escolher, construir, experimentar, trabalhar sozinhos ou em 

grupo, para que evoluam a nível cognitivo e psicológico (Niza,1998).  

Relativamente à educação pré-escolar, a PES decorreu no ano letivo 2017/18, numa 

instituição privada e de solidariedade social do concelho de Vila Real e no caso do 1.º 

CEB, desenvolveu-se numa escola pertencente ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão, 

ainda no mesmo ano letivo, ambas divididas em três momentos fundamentais: 

observação, cooperação e responsabilização.

1. Prática de Ensino Supervisionada 
 
PES referente à educação pré-escolar 

Esta PES iniciou-se no mês de outubro de 2017 e terminou no mês de fevereiro de 

2018. O grupo era composto por 20 crianças de três anos de idade, das quais 10 eram do 

género feminino e as restantes do género masculino. Uma das crianças era portadora de 

Perturbações do Espectro do Autismo e outra de Síndrome de X Frágil, necessitando 

ambas de um apoio individualizado de uma professora de Educação Especial, que as 

ajudava a autonomizar-se na realização das tarefas propostas e, por vezes, trabalhava de 

modo individual com cada uma destas crianças. O grupo sempre respeitou estas crianças, 

integrando-as e ajudando-as no seu dia-a-dia na sala de atividades.  

As crianças eram observadoras e interessadas em novos desafios, manifestando 

sempre envolvimento e curiosidade nas tarefas propostas. Este grupo caraterizava-se por 

ser alegre, dinâmico, carinhoso, imaginativo e com grande facilidade de expressão, quer 

oral quer gestual, embora algumas crianças gostassem de verbalizar mais o seu 

entusiasmo no desenvolvimento das diversas atividades. As crianças apresentavam 

diferentes ritmos de trabalho, níveis de maturidade, atenção e concentração. A relação 

estagiária-criança era de proximidade o que permitia uma boa comunicação. 

PES referente ao 1.º CEB 

Esta PES começou no mês de março de 2018 e terminou no mês de junho de 2018. 

A turma do 1.º CEB era constituída por 26 alunos, sendo 16 do género masculino e 10 do 

género feminino, com idades compreendidas entre os oito e nove anos de idade. No início 

do ano esta turma do 3.º ano de escolaridade recebeu um aluno vindo do Luxemburgo 

com grandes dificuldades em escrever e falar português, mas que foi ultrapassando esta 

dificuldade ao longo do tempo. Os alunos eram empenhados, motivados, observadores, 
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questionadores e interessados em novos desafios, manifestando um constante 

envolvimento nas atividades propostas em sala de aula. O ritmo de trabalho dos alunos 

era diferente, assim como, o nível de maturidade, atenção, concentração e hábitos de 

trabalho. 

O comportamento da turma em contexto de sala de aula era adequado, embora 

alguns alunos fossem um pouco faladores. A relação entre os alunos era boa, existia 

interajuda, amizade e compreensão. 

A relação estagiária/aluno era boa, o que permitia uma ligação positiva na 

comunicação. Além das aulas com a professora da turma, os alunos tinham também aulas 

de Inglês, com uma professora suplementar, existindo ainda atividades extra curriculares: 

Educação Moral e Religiosa, Educação Física, Educação Musical e Dança. 

Planificação das atividades letivas 

Para fazer a diferença na aprendizagem dos seus alunos os professores/educadores 

devem definir quais os objetivos atingir, adotando a melhor estratégia (Lopes & H. Silva, 

2015). 

A planificação trata-se, portanto, de uma previsão de todas as etapas do trabalho a 

ser executado em sala de aula, envolvendo atividades diversificadas de modo a tornar o 

ensino mais eficiente.  

Para o educador/professor preocupado em ter qualidade no que faz, de forma a 

conseguir evitar momentos de indisciplina na sala de aula, mantendo assim, os alunos 

concentrados nas atividades obtendo aprendizagens significativas, a planificação torna-

se, absolutamente necessária (Barroso, 2013). 

O professor poderá, assim, realizar um ensino de qualidade, banir a monotonia, a 

rotina e o desinteresse na aprendizagem. Portanto a planificação é um guia de orientação 

que auxilia na concretização daquilo que se anseia (Barroso, 2013).  

A função de planificar requer uma responsabilidade acrescida por parte do 

educador/professor, tendo em conta que, o que consta na planificação influencia a 

aprendizagem, pelo simples facto de exigir do professor um rigoroso trabalho de reflexão 

e envolver uma significativa quantidade de fatores, tais como: o tempo, a metodologia, 

os conteúdos, a avaliação, as competências, os objetivos e gestão da sala de aula (Lopes 

& H. Silva, 2015). 

Segundo Lopes e H. Silva (2015), quando um professor planifica deve ter em 

consideração três questões fundamentais: O que é importante que os alunos aprendam? 
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Que atividades devo proporcionar para que aprendam? Como posso verificar se 

aprenderam o pretendido?  

A abordagem, destes aspetos, implica que haja uma seleção de objetivos de 

aprendizagem, assim como de atividades, métodos e estratégias que ajudem os alunos a 

atingir esses objetivos. Para além disso, também a escolha criteriosa de estratégias de 

avaliação, tanto para consolidar a aprendizagem como para prever atividades, ajudam o 

professor a esclarecer possíveis dificuldades (T. Ferreira, 2016).  

Planificar é estudar, organizar, coordenar é portanto “uma atividade deliberada que 

consiste em desenvolver um conjunto de possíveis ações adequadamente e articuladas 

para alcançar um conjunto de metas” (González, Nieto, & Portela, 2003, p.208).  

No decorrer da PES surgiu a oportunidade de realizar diferentes atividades, sempre 

com o objetivo de dinamizar as aulas e envolver os alunos/crianças de forma ativa nas 

aprendizagens. Utilizaram-se diferentes recursos de ensino, como: experiências, 

representações, ficheiros em formato PowerPoint, vídeos da escola virtual2, materiais 

didáticos e alguns jogos educativos, despertando a atenção e o interesse dos 

alunos/crianças. 

Contudo, sendo a resolução de problemas o tema central deste trabalho, as 

atividades escolhidas basearam-se, maioritariamente, nesta temática. Procurando, desta 

forma, enriquecer e melhorar as capacidades de comunicação, raciocínio lógico-

matemático, cálculo mental, interpretação e, acima de tudo, desenvolver o PC dos 

alunos/crianças. 

1.1. Atividades desenvolvidas durante a PES em contexto de educação 

pré-escolar

No decorrer deste período de PES construíram-se diferentes materiais didáticos e 

realizaram-se diversas atividades, que permitiram trabalhar todas as áreas de conteúdo e 

que foram ao encontro dos interesses e necessidades do grupo. Deste modo, trabalhou-se 

de forma harmoniosa, enriquecendo e melhorando as capacidades de comunicação, 

raciocínio lógico-matemático, interpretação e interação entre colegas e educadoras.  

 Refira-se que os conteúdos a trabalhar eram acordados, semanalmente, em diálogo 

com a educadora cooperante.  

                                                             
2 Escolavirtual.pt / Escola Virtual / Apoio escolar online (www.escolavirtual.pt), site utilizado com 

password fornecida pela professora cooperante. 
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Na apresentação das atividades utiliza-se uma estrutura simples e objetiva. Cada 

uma é exposta detalhadamente, fundamentando-se as opções de estratégias e materiais, 

bem como, são relatadas observações ou respostas dadas pelas crianças. Os objetivos que 

se pretenderam cumprir, em cada atividade aparecem expressos em tabelas que expõem 

os objetivos gerais e específicos/descritores, para cada área de conteúdo que a atividade 

permitiu incidir. A informação patente nas tabelas segue as Orientações Curriculares para 

a educação pré-escolar (I. Silva et al., 2016).  

Atividade 1 - A Que Sabe a Lua? 

Esta atividade surgiu em função do projeto pedagógico intitulado Os Animais. A 

primeira preocupação foi optar por uma atividade integradora que potenciasse o trabalho 

em diferentes domínios, nomeadamente a matemática, e que fosse atrativa para as 

crianças. 

Neste sentido, planificamos a atividade (Apêndice A em CD) de acordo com os 

objetivos gerais e os específicos/descritores que se observam na tabela 3.  

     Tabela 3 - Objetivos gerais e específicos/descritores da atividade: A que sabe a lua?

Objetivos gerais   Objetivos específicos/descritores 
Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

-Compreender mensagens orais;  
-Ouvir e compreender histórias lidas em voz 
alta com e sem apoio de imagens; 
-Desenvolver a capacidade de comunicação; 
-Usar naturalmente a linguagem com 
diferentes propósitos e funções. 

-Fazer o reconto da história de uma forma 
simples; 
-Participar de forma ativa nos diálogos; 
-Interpretar histórias; 
- Identificar a moral da história; 
- Responder a questões simples. 
 

Domínio da Matemática: Números e Operações 
-Desenvolver o espirito crítico; 
-Identificar quantidades; 
-Classificar objetos tendo em conta um 
atributo (tamanho); 
-Reconhecer os números ordinais; 
-Mostrar gosto pela matemática. 

-Analisar criticamente as suas respostas; 
-Analisar criticamente as respostas dos 
colegas; 
-Justificar as suas respostas; 
-Contar os animais da história; 
-Identificar qual o animal maior e menor; 
-Demonstrar satisfação na realização de 
tarefas matemáticas. 

Domínio da Matemática: Organização e Tratamento de dados 
-Utilizar gráficos simples. 
 

-Participar na organização de gráficos; 
-Interpretar os dados presentes no gráfico. 

Área do Conhecimento do Mundo 
-Reconhecer animais. -Nomear o nome de alguns animas. 

Área da Formação Pessoal e Social 
-Promover a socialização; 
-Desenvolver a autonomia; 
-Cumprir regras. 

-Interagir com os colegas; 
-Realizar as tarefas autonomamente; 
-Falar na sua vez. 
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A história A que sabe a lua? (Grejniec, 2003) foi contada na sala dos três anos na 

companhia das crianças da Sala dos Peixinhos (um e dois anos de idade). Depois de todas 

as crianças sentadas no chão da sala, iniciou-se um diálogo sobre a história que iriam 

ouvir. Resumidamente, a história relata a vontade de um conjunto de animais de aferir o 

sabor da Lua. Seria doce ou salgada? Só queriam provar um pedacinho. À noite, olhavam 

ansiosos para o céu, esticavam-se e estendiam os pescoços, as pernas e os braços, tentando 

alcançá-la. Quem não sonhou alguma vez em dar uma trincadela na Lua? Mas, por mais 

que se esticassem, os animais desta história não conseguiam tocar na lua. Então, a 

tartaruga teve uma ideia genial: Talvez entre todos consigamos alcançá-la. Por fim, 

aperceberam-se que a lua sabia exatamente o que cada um mais gostava.  

Para contar a história recorremos a dois recursos diferentes. Primeiro utilizamos um 

documento, em formato PowerPoint, de cariz animado (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leitura foi feita de forma entusiasta, rigorosa e pausada, por parte da educadora 

estagiária, para que as crianças a pudessem compreender sem dificuldades e tivessem 

interesse em ouvi-la. De seguida utilizamos um Avental Pedagógico, construído 

previamente pela estagiária, que serviu de cenário da história, e no bolso encontravam-se 

as personagens (feitas em feltro), que iam surgindo à medida que se ia contando a história 

(figura 2). 

 

 

 

 

Figura 1 - A Que sabe a lua? em formato 
PowerPoint. 

 

Figura 2 - Avental pedagógico. 



 

1.Prática de Ensino Supervisionada                                                         

29 

Concluída a apresentação da história, questionaram-se as crianças sobre as ideias 

principais e pediu-se, a algumas crianças escolhidas aleatoriamente, que recontassem a 

história da melhor forma que conseguissem.  

Posteriormente, com o objetivo de desenvolver o raciocínio logico-matemático, 

inquiriram-se as crianças quanto ao número de animais que apareciam na história, assim 

como, qual o animal que tinha chegado em primeiro, e em segundo, e em terceiro, etc. 

Qual o animal maior e qual o menor e, por fim, exploramos o problema com que nos 

deparávamos na história, explorando, com as crianças, as soluções que encontravam para 

o solucionar.  

As respostas, não muito diferentes do contexto da história, foram criativas. Esta 

atividade contou com um enorme envolvimento e entusiasmo por parte das crianças.  

Trabalhamos a organização e Tratamento de Dados, tendo como fio condutor a 

atividade referida anteriormente. Fez-se um placard com vários sabores de gelados, no 

qual as crianças, uma a uma, identificavam o seu sabor preferido e colocavam um 

sinalizador no escolhido (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando todas as crianças já tinham concretizado a atividade, em conjunto com a 

educadora estagiária, realizou-se uma contagem global para aferir o mais votado. O 

placard foi em seguida afixado na parede da sala. 

Atividade 2 - O EU 

Com o objetivo de esclarecer algumas das diferenças entre géneros, abordamos a 

Área da Formação Pessoal e Social, uma vez que nestas idades é muito importante que as 

crianças percebam que todos somos diferentes e que nos devemos aceitar uns aos outros 

exatamente como somos. No domínio da matemática trabalhamos Números e Operações.  

Figura 3 - Placard dos sabores. 
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Neste sentido, planificamos a atividade (Apêndice B em CD) de acordo com os 

objetivos gerais e específicos/descritores que se podem observar na tabela 4.  

 Tabela 4 - Objetivos gerais e específicos/descritores da atividade O EU. 

A atividade O EU teve início com as crianças sentadas em roda no chão da sala 

(figura 4) enquanto a educadora estagiária as questionava: - Quem é menina? E porquê? 

- Quem é menino? E porquê? 

 

 

 

 

 

Objetivos gerais  Objetivos específicos/descritores 
Área de Formação Pessoal e Social 

-Reconhecer a sua identidade; 
-Conhecer as suas características;  
-Promover a autoestima; 
-Educar para a cidadania; 
-Promover a convivência democrática; 
-Promover a socialização.   

-Reconhecer e valorizar laços de pertença 
social e cultural;  
-Desenvolver o respeito pelo outro e pelas 
suas opiniões, numa atitude de partilha e de 
responsabilidade social;  
-Respeitar a diversidade e solidarizar-se com 
os outros; 
-Expressar as suas emoções e sentimentos; 
-Reconhecer emoções e sentimentos dos 
outos; 
-Demonstrar comportamentos de apoio e 
entreajuda; 
-Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela 
sua segurança e bem-estar;  
-Identificar características individuais. 

Números e Operações 
-Desenvolver o conceito de número; 
-Desenvolver o raciocínio matemático; 
-Desenvolver o pensamento matemático;  
-Desenvolver o espirito crítico; 
-Mostrar curiosidade pela matemática.  

-Usar o nome dos números de 1 a 10; 
-Indicar quantidades; 
-Fazer correspondência número/quantidade; 
-Analisar criticamente as suas respostas; 
-Analisar criticamente as respostas dos 
colegas; 
-Demonstrar curiosidade por tarefas 
matemáticas. 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
-Desenvolver a oralidade. -Participar nos diálogos;  

-Expor a sua opinião; 
-Utilizar termos adequados; 
-Articular bem as palavras.  

Figura 4 - Crianças sentadas em roda. 
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Algumas das respostas das crianças foram: Eu sou menina porque uso saia! Eu sou 

menino porque tenho o cabelo pequenino! Eu sou menina porque posso pintar as unhas! 

Eu sou menino porque tenho uma mochila do Homem Aranha!

Mediante as respostas das crianças procurou-se entender as suas ideias quanto a 

este assunto, esclarecendo algumas dúvidas. Para completar a aprendizagem das crianças, 

mostrou-se ao grupo imagens com os diferentes géneros e diferentes peças de roupas 

(figura 5) feitas em cartão. As crianças tinham de selecionar as roupas que consideravam 

que pertenciam a cada género, fazendo um seleção e criando conjuntos de roupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida colocavam as peças no local indicado (figura 6) até vestirem por 

completo os desenhos dos diferentes géneros.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posto isto, questionaram-se novamente as crianças: - Quem usa saias? - Quem usa 

chapéu? -Quem usa fita no cabelo? - Quem usa calças? Esclarecendo as crianças, que 

existem inúmeros acessórios que podem ser usados pelos diversos géneros. Aliás os 

escoceses têm um traje para o género masculino: o kilt, assim como os sargaceiros da 

Apúlia ou os pauliteiros de Miranda do Douro usam saia. Foi estabelecido que cada um 

deve usar o que quiser e que, hoje em dia, não se devem manter estereótipos.  

Figura 6 - Crianças a realizar a atividade do EU. 

Figura 5 - Imagens dos géneros e roupas. 
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No entanto, para lá das diferenças fisiológicas existem características comuns. 

Assim, num outro momento da atividade perguntamos: Quantas mãos temos? - Quantos 

pés temos? - Só temos uma orelha? - Só temos um nariz? Quantos braços temos? E mãos 

quantas temos? Só temos uma perna e um pé? Trabalhando, assim, noções matemáticas 

e desenvolvendo o PC. 

As respostas das crianças foram positivas e criativas, demonstrando que o grupo 

teve uma aprendizagem significativa. Sendo estas aprendizagens gratificantes devido à 

faixa etária das crianças.  

Atividade 3 - Caixas Sensoriais  

Tendo em conta a idade do grupo e o facto de se encontrarem na idade da 

descoberta, criaram-se caixas sensoriais revestidas com diferentes materiais como: 

esponjas da loiça de diferentes formas, bolas, lãs, esfregões, etc. Abordou-se a Área do 

Conhecimento do Mundo, concretamente a abordagem às Ciências e Geometria e Medida 

no domínio da matemática. Neste sentido, planificamos a atividade (Apêndice C em CD) 

de acordo com os objetivos gerais e específicos/descritores, que se podem observar na 

tabela 5.

 Tabela 5 - Objetivos gerais e específicos/descritores da atividade 3. 

 

Esta atividade realizou-se em grande grupo, sempre sob a supervisão da educadora 

estagiária, enquanto as crianças livremente exploravam as caixas sensoriais. À medida 

que descobriam cada caixa, a educadora questionava as crianças sobre as texturas: Todos 

os materiais são iguais? Na tua caixa tens algum material que seja duro? Existe algum 

material que seja fofinho na tua caixa? Algum desses materiais é áspero? 

Algumas das repostas dadas pelas crianças foram:  

Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 
Área do Conhecimento do Mundo 

- Identificar materiais; 
-Reconhecer partes do corpo e suas funções. 

-Identificar as características das matérias; 
-Reconhecer o tato como um dos sentidos; 
-Reconhecer a visão como um dos sentidos; 

Domínio da Matemática 
-Analisar e operar com formas geométricas; 
-Construir de padrões. 

-Identificar formas geométricas; 
-Localizar figuras geométricas na sala; 
-Contruir padrões corretamente. 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
-Desenvolver a oralidade. -Participar nos diálogos;  

-Expor a sua opinião; 
-Utilizar termos adequados; 
-Articular bem as palavras. 
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-Não, alguns são fofinhos outros não. 

-Este pica.  

-Parece o meu cabelo, é fofinho. 

-Esta luva é molinha, tem bolas de gelatina. 

Livremente, as crianças continuaram a explorar as caixas, dialogando entre si sobre 

as diferenças dos materiais. Posto isto, recorreu-se às caixas sensoriais para viajar até ao 

mundo da matemática, levando as crianças a identificar algumas figuras geométricas: 

quadrado, círculo, retângulo e triângulo.

Utilizando os diferentes materiais com formas geométricas, que se encontravam nas 

caixas sensoriais, conseguiu-se que as crianças relacionassem essas figuras com objetos 

da sala. 

A nosso ver poderíamos ter explorado mais a atividade usando, por exemplo, os 

Blocos Lógicos, trabalhando as figuras geométricas, desde o seu tamanho até à espessura 

e cor. Pedir às crianças que formassem conjuntos mediante as cores, que organizassem as 

figuras da maior para a menor e vice-versa, que comparassem a espessura de algumas 

figuras, identificando as diferenças.  

Atividade 4 - Jogo do Quincas  

No âmbito da comemoração do dia Nacional do Pijama (20 de novembro) que se 

assume com educativo e solidário, alguns dias antes, as educadoras estagiárias 

organizaram um conjunto de atividades lúdicas e educativas inspiradas pela Missão 

Pijama, que motivaram as crianças a aprender determinados conteúdos, nas quais se 

inseriu o Jogo do Quincas. Esta opção justifica-se pelo facto do jogo despertar o interesse 

das crianças levando-as a agir no sentido de aprender por si (H. Campos & R. Moreira, 

2015).  

Para comemorar este dia é enviado para as escolas uma história, com o objetivo de 

transmitir uma mensagem a todas as crianças e adultos, tendo neste ano como mensagem 

"uma criança tem direito a crescer numa família", pois esta data coincidiu com o dia da 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança. O Dia Nacional de Pijama é uma 

iniciativa e marca registada da Mundos de Vida.  

Assim que chegou à instituição a história do dia Nacional do Pijama O Botão 

Invisível, deu-se início à sua exploração. 

Devido à complexidade da história e à faixa etária das crianças, contou-se 

resumidamente a história, preservando sempre as ideias chave.  
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No domínio da Língua Portuguesa trabalhamos a Oralidade e Interpretação e no 

domínio da Matemática trabalhamos Números e Operações.  

Neste sentido, planificamos a atividade (Apêndice D em CD) de acordo com os 

objetivos gerais e específicos/descritores, que se podem observar na tabela 6. 

 Tabela 6 - Objetivos gerais e específicos/descritores da atividade: Jogo do Quincas. 

 

A história fazia-se acompanhar de um jogo de tabuleiro O Quincas (figura 7) 

explorado na sala pela educadora estagiária. Para se tornar mais atrativo, foi recriado pelas 

estagiárias em papel de cenário, em grandes dimensões, assim como, os dois dados de 

grandes dimensões.  

Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 
Área de Formação Pessoal e Social 

-Educar para os valores;  
-Reconhecer laços de pertença social e 
cultural;  
 -Respeitar a diversidade social. 
-Promover a socialização; 
-Compreender as regras do jogo. 

- Desenvolver o respeito pelo outro e pelas 
suas opiniões, numa atitude de partilha e de 
responsabilidade social;  
 - Respeitar a diversidade e solidarizar-se com 
os outros;  
 -Desenvolver uma atitude crítica e 
interventiva relativamente ao que se passa no 
mundo que a rodeia; 
-Demonstrar comportamentos de apoio e entre 
ajuda, por iniciativa própria ou quando 
solicitado; 
-Ser capaz de jogar na sua vez; 
-Demostrar confiança em experimentar 
atividades novas, propor ideias e falar em 
grupo.    

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
-Compreender mensagens orais; 
-Ouvir e compreender histórias lidas em voz 
alta com e sem apoio de imagens; 
-Desenvolver a capacidade de comunicação; 
-Sentir-se escutado e ter interesse em 
comunicar;  

-Ser capaz de fazer o reconto da história de 
uma forma simples;  
- Participar de forma ativa nos diálogos;  
- Interpretar a história;  
- Identificar a moral da história;  
- Responder a questões simples.  

Domínio da Matemática 
-Desenvolver o conceito de número; 
-Desenvolver a concentração; 
-Efetuar contagens.  

-Resolver problemas do quotidiano que 
envolvam pequenas quantidades, com recurso 
à adição e subtração; 
-Contar o número de casas do jogo que tinham 
que andar.  

Área do Conhecimento do Mundo 
-Promover valores. -Ser capaz de entender que todas as crianças 

têm direito a crescer numa família.  
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Antes de darmos início à atividade, esclareceram-se todos os procedimentos e 

regras do jogo. Posto isto, colocou-se o jogo no recreio (figura 8) para que as crianças das 

diferentes salas pudessem jogar. Pediu-se às crianças mais velhas que formassem pares 

com os mais novos, devido à dificuldade que os mais pequenos tinham em entender as 

regras do jogo e na contagem das casas que tinham para avançar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois dos grupos formados, cada par, na sua vez, lançava os dados para saber 

quantas casas podiam avançar no jogo e, assim, sucessivamente. Jogou-se mais que uma 

vez devido ao entusiasmo das crianças.  

Ainda para celebrar este dia as estagiárias criaram um coração feito em cartão com 

a mensagem que sonhar é invisível mas é possível (figura 9), no qual cada criança colocou 

um botão e pediu um desejo.  

O dia foi passado em atividades educativas e divertidas. 

 

Figura 7 - Exploração das regras do jogo. 
 

Figura 8 - Jogo O Quincas. 
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1.1.1. Reflexão sobre as atividades na educação pré-escolar 

Em todas as atividades desenvolvidas a comunicação foi o ponto-chave para 

motivar as crianças a participar, a expor as suas ideias, a partilhar as suas experiências e 

pensamentos, de modo a aperfeiçoarem o seu poder de argumentação e desenvolverem o 

seu raciocínio.

Todos os dias de manhã, antes de se dar início às atividades, cantava-se a canção 

dos bons dias dando às crianças a noção de tempo, dia, mês e ano, fazendo com que estas 

se familiarizassem com as suas rotinas e momentos do dia-a-dia. Contudo, só ao fim de 

muitas vivências e de maturação neurológica é que as crianças iam interiorizando as 

noções temporais.  

Os materiais convencionais desenvolviam nas crianças a aquisição do conceito de 

número, exigindo uma construção mental abstrata e quantitativa, no entanto, algumas 

crianças mostraram dificuldades relativamente a este conceito.  

As crianças mostravam-se muito ativas e participativas, realizando as atividades 

com grande sucesso, nenhuma das crianças mostrava grande dificuldade nas construções 

de padrões, respeitando as regras lógicas.

 Sendo a resolução de problemas também importante na educação pré-escolar, 

tentou-se esmiuçar os caminhos percorridos pelo raciocínio lógico-matemático da criança 

até esta chegar a uma solução, pois várias hipóteses levavam as crianças a refletir e não a 

dar uma resposta imediata. Durante a PES abordaram-se várias situações problema, nas 

quais as crianças foram desafiadas a recorrer ao seu conhecimento para solucionar um 

problema desenvolvendo, assim, o PC.  

Figura 9 - Coração de botões. 
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Ocorreu sempre uma participação ativa e entusiasmada por parte do grupo, pois 

mostravam-se sempre dispostas a responder às questões e a solucionar os problemas 

apresentados.  

Devido à faixa etária deste grupo, por vezes, tornava-se difícil trabalhar alguns 

conceitos matemáticos, pois as crianças eram muito pequenas e queriam participar todas 

ao mesmo tempo, ficando impacientes.   

Sendo na educação pré-escolar que as crianças constroem os alicerces que 

determinam as suas aprendizagens futuras, tentamos promover experiências 

diversificadas que as levassem a explorar, refletir, colocar questões e a tirar conclusões 

que foram debatidas na sala, levando à construção de algumas noções matemáticas.  

1.2. Atividades desenvolvidas na PES do 1.º CEB 

As atividades desenvolvidas neste contexto, visaram, não só, o cumprimento dos 

objetivos de acordo com os conteúdos a tratar impostos pelos programas oficiais, mas 

também responder às necessidades e expetativas dos alunos da turma. A motivação 

assume um papel de extrema importância, uma vez que se encontra intimamente ligada à 

aprendizagem. Nesta linha de ideias, consideramos que os recursos e as estratégias 

selecionadas resultaram em atividades atrativas e estimulantes para os alunos.  

Durante a PES trabalhamos todas as áreas curriculares. No entanto, apresentaremos, 

apenas, as atividades referentes ao domínio da matemática. Os objetivos definidos para 

cada atividade, basearam-se no Programa e as Metas Curriculares de Matemática para o 

Ensino Básico (Bivar et al., 2013).  

Saliente-se que a 1.ª semana de responsabilização decorreu a pares.  

Atividade 1-Vamos medir?  

Esta atividade surgiu para trabalhar as unidades de medida de comprimento, 

enquadradas no domínio da Geometria e Medida. Realizamos, para isso, a planificação 

(Apêndice E em CD) e selecionamos objetivos específicos/descritores que se encontram 

patentes na tabela 7. 

Tabela 7 - Objetivos gerais e específicos/descritores da atividade: Vamos medir?  

Área da matemática: Geometria e Medida 
Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Medir comprimentos e áreas. 
 

-Relacionar as diferentes unidades de medida 
de comprimento do sistema métrico (metro e 
decímetro);  
-Medir distâncias e comprimentos utilizando 
as unidades do sistema métrico.  
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Para iniciar a atividade estabeleceu-se um diálogo com os alunos, questionando-os 

sobre as unidades de medida que conheciam e se achavam que essas unidades de medida 

sempre existiram. Os alunos demostraram interesse, participando ativamente. Revelaram 

conhecimentos das unidades de medida do sistema métrico, no entanto, no que respeita a 

medidas não convencionais, ou usadas antigamente, demonstraram falta de 

conhecimento. 

De modo a contextualizar a atividade e fornecer informações referentes às unidades 

de medida utilizadas antigamente, leu-se um pequeno texto do manual escolar (Anexo B 

em CD). Após a leitura e análise do texto, propôs-se aos alunos que medissem a sala de 

aula e alguns objetos (manual escolar, tampo da mesa, quadro, computador), utilizando 

como medida o palmo, o pé, a mão e a envergadura3 (figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, os resultados foram debatidos em grande grupo chegando à conclusão 

que a diferença dos resultados obtidos derivaram das unidades de medida utilizadas não 

serem precisas. Através desta dinâmica os alunos comunicaram matematicamente, 

trabalharam-se as noções de maior, menor ou igual, promovendo-se o cálculo mental.  

De modo a realizar medições exatas, pediu-se aos alunos que medissem os mesmos 

objetos utilizando uma fita métrica, e que comparassem os novos resultados com os que 

obtiveram anteriormente. Os alunos concluíram que com esta unidade de medida (metro) 

as medições foram exatas e comuns a todos. Deste modo, puderam entender a importância 

e a necessidade de se criar uma unidade de medida standard (figura 11). 

                                                             
3 Define-se como a maior distância entre os pontos dos dedos médios de cada mão, tendo os braços 
abertos.  

Figura 10 – Medir tendo com unidade de 
medida o palmo. 
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 Para complementar as aprendizagens os alunos resolveram a ficha de trabalho n.º 

49 (Anexo C em CD) do manual de matemática adotado (Lima, Barrigão, Pedroso, & 

Rocha, 2014), posteriormente corrigida no quadro.  

Em jeito de reflexão, consideramos que esta atividade assenta numa metodologia 

de aprendizagem ativa, na qual os alunos interagem e participam, ativamente, na 

construção da sua aprendizagem, procurando e partilhando informações para solucionar 

uma determinada tarefa.  

Atividade 2 - Submúltiplos do metro 

A atividade seguinte surge na continuidade da anterior e com a função de trabalhar 

os submúltiplos do metro. Começámos por planificar a atividade (Apêndice F em CD),e 

selecionamos objetivos gerais e específicos/descritores que podem ser consultados na 

tabela 8.  

 Tabela 8 - Objetivos gerais e específicos/descritores da atividade: Submúltiplos do metro.

Iniciamos a atividade mostrando um vídeo da escola virtual referente aos 

submúltiplos do metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Optou-se por este 

recurso, por ser interativo, dinâmico e por apresentar o conteúdo de forma simples.   

Área da matemática: Geometria e Medida 
Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Medir Comprimentos e áreas; 
 

-Relacionar as diferentes unidades de medida 
de comprimento do sistema métrico (metro e 
decímetro);  
-Medir distâncias e comprimentos utilizando 
as unidades do sistema métrico e efetuar 
conversões;  

Figura 11 - Medir tendo como unidade 
de medida o metro. 
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De seguida, registamos no quadro que o metro é a unidade de medida principal das 

unidades de medida de comprimento, tem dez decímetros, e que o decímetro é a décima 

parte do metro, tem cem centímetros, que o centímetro é a centésima parte do metro, e 

tem mil milímetros e que o milímetro é a milésima parte do metro.  

Os alunos compreenderam o conteúdo em causa, ajudando no registo dessas 

informações. Depois do esquema concluído, os alunos copiaram-no para o caderno diário.  

Posteriormente, colocaram-se alguns exercícios no quadro, nos quais os alunos 

tinham de fazer conversões e comparações utilizando para o efeito os símbolos <;> ou =, 

como ilustra a figura 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos demonstraram facilidade na resolução dos exercícios e vontade em ir ao 

quadro fazer as correções.  

Refletindo sobre a atividade consideramos que apesar dos objetivos selecionados 

terem sido cumpridos, uma vez que, no geral, os alunos resolveram corretamente os 

exercícios, poderíamos ter sugerido que cada aluno inventasse um exercício para o colega 

de mesa. Esta dinâmica permitiria desenvolver o pensamento matemático, PC, 

comunicação matemática e a criatividade.  

Atividade 3 - Comprimentos e áreas  

A professora cooperante atribuiu como conteúdo: Medir comprimentos e áreas. 

Neste sentido, planificamos a atividade (Apêndice G em CD), de acordo com os objetivos 

gerais e específicos/descritores, que se podem observar na tabela 9. 

Figura 12 - Exercício de conversões das unidades de 
medida de comprimento. 
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Tabela 9 - Objetivos gerais e específicos/descritores da atividade: Comprimentos e áreas. 

 

Com vista a contextualizar a atividade, resolvemos inventar uma história (Apêndice 

G1 em CD) que explicava aos alunos como eram medidas as áreas antigamente. A história 

foi projetada no quadro interativo e, cada aluno, à vez, leu um parágrafo.   

Depois da leitura e exploração da história, estabeleceu-se um diálogo sobre o 

conteúdo e os alunos revelaram alguns conhecimentos, nomeadamente, qual era a unidade 

de medida de área (m2).  

De seguida, realizamos a dinâmica Vamos descobrir a área, que consistia no 

preenchimento de uma figura geométrica usando uma figura geométrica mais pequena e 

verificar quantas vezes a figura pequena cabia na grande. Antes de sobreporem as figuras, 

os alunos faziam estimativas de quantas figuras precisariam. Depois verificavam se o seu 

palpite estava correto, ou se era muito diferente (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dinâmica permitiu desenvolver a capacidade de abstração, o PC, o cálculo 

mental e o pensamento matemático. E os alunos mostraram-se empenhados na atividade.

Área da matemática: Geometria e Medida 
Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Medir comprimentos e áreas; 
-Resolver Problemas. 
 

-Relacionar as diferentes unidades de medida 
de comprimento do sistema métrico (metro e 
decímetro);  
-Medir distâncias e comprimentos utilizando 
as unidades do sistema métrico e efetuar 
conversões;  
-Medir áreas de figuras efetuando 
decomposições em partes geometricamente 
iguais tomadas como unidade de área; 
-Resolver problemas de até três passos 
envolvendo medidas de diferentes grandezas. 

Figura 13 - Dinâmica Vamos descobrir a área. 
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Posteriormente, distribuiu-se um Geoplano por aluno e alguns elásticos. Os alunos 

já conheciam este material, no entanto foi feita uma breve apresentação, seguindo-se a 

explicação do que iriam fazer. Resumidamente, numa primeira fase os alunos 

representavam uma figura geométrica à sua escolha e tinham de encontrar a sua área. 

Numa segunda fase a estagiária indicava a área que a figura geométrica que iriam 

representar deveria ter.  

Como consolidação do conteúdo os alunos realizaram vários exercícios do manual 

escolar e um problema elaborado pela professora estagiária que apresentamos 

seguidamente:   

- O campo de futebol da escola do Miguel mede 16 unidades de comprimento e 6 

unidades de largura. Qual a área do campo de futebol?  

A resolução de problemas integra um aspeto fundamental da atividade matemática 

e apela à imaginação e à criatividade. Neste problema, em concreto, os alunos no geral 

utilizaram a mesma estratégia de resolução (o desenho e o cálculo). Este problema será 

explorado mais à frente no Capítulo III - As estratégias e as dificuldades dos alunos 

durante a resolução de problemas.  

Atividade 4 - Circunferência e círculo   

Esta atividade surgiu no âmbito de trabalhar a circunferência e o círculo, conteúdo 

incluído do domínio da Geometria e Medida. Neste sentido, planificamos a atividade 

(Apêndice H em CD), de acordo com os objetivos gerais e específicos/descritores, que se 

podem observar na tabela 10. 

 Tabela 10 - Objetivos gerais e específicos/descritores da atividade: Circunferência e círculo.  

Área da Matemática: Geometria e Medida 
Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Reconhecer propriedades geométricas. 
 
 

-Identificar uma «circunferência» em 
determinado plano como o conjunto de pontos 
desse plano a uma distância dada de um ponto 
nele fixado e representar circunferências 
utilizando um compasso; 
-Utilizar corretamente os termos «centro», 
«raio» e «diâmetro»; 
-Identificar a «parte interna de uma 
circunferência» como o conjunto dos pontos 
do plano cuja distância ao centro é inferior ao 
raio; 
-Identificar um «círculo» como a reunião de 
uma circunferência com a respetiva parte 
interna. 
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Para iniciar a atividade, começamos por estabelecer um diálogo com os alunos a 

fim de perceber as suas conceções sobre o conteúdo. Verificamos que alguns alunos 

possuíam alguns conhecimentos, sabendo diferenciar circunferência de círculo. No 

entanto, alguns alunos demonstraram dificuldades na distinção destas definições 

(circunferência e círculo).  

Neste sentido, resolvemos utilizar um copo e uma folha branca para representar 

uma circunferência e um círculo. Para isso, os alunos colocaram o copo sobre a folha e 

contornaram-no.  

De seguida, recortaram o círculo e através dessa figura foi-lhes explicado a 

definição de cada um e, consequentemente, a diferença entre ambos. Posteriormente, 

trabalhamos as noções de diâmetro e raio, através de dobragens feitas no círculo. Primeiro 

dobraram o círculo a meio e com o marcador marcaram o segmento de reta, designado de 

diâmetro. 

De seguida dobram o círculo em quatro partes iguais, encontrando, assim, o centro e o 

raio, como ilustra a figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reforçar a aprendizagem do conteúdo, projetou-se um vídeo explicativo, 

retirado da escola virtual, e ainda, jogaram alguns jogos, também retirados da mesma 

fonte. Esta estratégia, o jogo, envolveu os alunos na sua aprendizagem, uma vez que se 

mostraram empenhados e interessados em realizá-los. 

 

Figura 14 - Marcação do raio, diâmetro e centro de uma circunferência. 
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Resolveram ainda, uma ficha de trabalho do livro de fichas (Lima et al., 2014), de 

modo a consolidar os conteúdos: círculo, circunferência, raio, diâmetro e centro. Um dos 

exercícios dessa ficha requeria o uso de compasso. Assim, depois da correção da ficha, 

optamos por fazer mais exercícios que envolvessem o uso do compasso, de forma a 

reforçar o saber manusear este material (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 5 - Sólidos geométricos 

Esta atividade comportou três momentos: esfera, outros sólidos geométricos e 

Polydron. Começámos por planificar a atividade (Apêndice I em CD), de acordo com os 

objetivos gerais e específicos/descritores, que se encontram expressos na tabela 11. 

Tabela 11 - Objetivos gerais e específicos/descritores da atividade: Sólidos geométricos. 

 

Área da Matemática: Geometria e Medida 
Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Reconhecer propriedades geométricas Utilizar corretamente os termos «centro», 
«raio» e «diâmetro»;  
- Identificar a «parte interna de uma superfície 
esférica» como o conjunto dos pontos do 
espaço cuja distância ao centro é inferior ao 
raio;  
-Identificar uma «esfera» como a reunião de 
uma superfície esférica com a respetiva parte 
interna; 
-Identificar, em objetos e desenhos, 
triângulos, retângulos, quadrados, 
circunferências e círculos em posições 
variadas; 
-Utilizar corretamente os termos «lado» e 
«vértice»; 
 -Identificar os sólidos geométricos: cubos, 
paralelepípedos retângulos, cilindros e 
esferas. 

Figura 15 - Utilização do compasso. 
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A atividade iniciou-se com o sólido geométrico - a esfera e pretendia-se que os 

alunos soubessem identificar pontos no espaço e no plano. Para isso, recorreu-se a uma 

laranja, que a professora estagiária utilizou para explicar a superfície esférica, o raio e a 

parte interna da superfície esférica.  

Em primeiro lugar, explicou-se que a laranja inteira representava uma esfera. Em 

seguida, dividiu-se a laranja em duas partes iguais, explicando aos alunos, que o rebordo 

da casca na metade da laranja representava uma circunferência, e que a parte que 

“comemos” representava um círculo.  

Depois explicou-se aos alunos que os pontos que coincidem com a casca da laranja 

são pontos no espaço, e os que estão nos gomos da laranja são pontos no plano. Com um 

pau de espetada achou-se o centro da esfera.  

Num segundo momento, abordaram-se outros sólidos geométricos (cubo, cone, 

pirâmide, prisma, cilindro, paralelepípedo, etc.). Para isso, colocaram-se, em cima de uma 

mesa, vários objetos do dia-a-dia. Alguns desses objetos assemelhavam-se a sólidos 

geométricos e outros não (figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do diálogo e do questionamento explorou-se cada um desses objetos. Para 

além do nome, falou-se das suas propriedades comparando-os com os sólidos 

geométricos. À vez, os alunos tiveram de escolher um sólido e colocá-lo ao lado do objeto 

correspondente, identificando o número de vértices, de faces e arestas.  

Figura 16 - Professora estagiária mostra os 
objetos do dia-a-dia. 
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Depois de todos os sólidos explorados, realizamos um jogo – jogo do saco. Neste 

jogo, colocaram-se os sólidos geométricos dentro de um saco, e um aluno de cada vez, 

com os olhos vendados, retirava um sólido. Através do tato tinha de identificar de que 

sólido se tratava (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos a atividade utilizando o Polydron para fazer a planificação dos sólidos 

geométricos. Organizamos a turma em cinco grupos, todos realizaram as planificações e 

registaram-nas no caderno diário (figura 18). Os alunos desconheciam este material 

didático ficando empolgados por o manobrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Jogo do saco. 
 

Figura 18 - Aula com o Polydron e planificação das 
figuras. 
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Para finalizar a atividade realizou-se o problema matemático: 

- A Joana tem 10 cubos com 6cm de aresta e quer arrumá-los numa caixa com a 

forma de um cubo. Essa caixa tem de aresta 12cm. 

 Quantos cubos cabem na caixa? (Problema elaborado pela professora estagiária).  

Este problema será explorado mais à frente no Capítulo III - As estratégias e as 

dificuldades dos alunos durante a resolução de problemas.  

Em traços gerais e em jeito de conclusão, podemos afirmar que os recursos e as 
estratégias utilizadas nesta atividade mantiveram os alunos envolvidos na sua 

aprendizagem e que os objetivos selecionados foram alcançados.  

Atividade 6 - O tempo 

A atividade que se segue surgiu na sequência do conteúdo – medir o tempo, e foi 

planificada (Apêndice J em CD) tendo em conta objetivos gerais e específicos/descritores, 

como se observa na tabela 12. 

Tabela 12 - Objetivos gerais e específicos/descritores da atividade: O tempo. 

 

 Iniciamos a atividade distribuindo a cada aluno um exemplar com a história – O 

coelho a mil à hora (Apêndice J1 em CD). Esta história, da autoria da professora 

estagiária, consistiu numa adaptação da história original Alice no País das Maravilhas 

(Carroll, 1965).  

 Depois de uma leitura silenciosa, leu-se a história em voz alta e exploraram-se as 

ideias principais do texto, através do diálogo. Seguiu-se a visualização de um vídeo da 

escola virtual referente às horas, minutos e segundos.  

Área da Matemática: Geometria  
Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Medir o tempo - Saber que o minuto é a sexagésima parte da 
hora e que o segundo é a sexagésima parte do 
minuto;  
-Ler a medida de tempo apresentada num 
relógio de ponteiros em horas e minutos;  
- Escrever o tempo apresentado num relógio 
de ponteiros em horas e minutos; 
-Efetuar conversões de medida de tempo 
expressas em horas, minutos e segundos;  
-Adicionar e subtrair medidas de tempo 
expressas em horas, minutos e segundos. 
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Posteriormente, colou-se no quadro vários relógios feitos com EVA4 que foram 

usados para explicar a noção de um quarto de hora, dois quartos de hora, três quartos de 

hora e quatro quartos de hora. De seguida cada aluno foi ao quadro representar no relógio 

as horas que a professora estagiária lhe solicitava. Verificamos que alguns alunos 

demonstraram dificuldade em representar as horas. De modo a colmatar estas fragilidades 

reforçamos o conteúdo, fazendo revisões.  

Por fim, criou-se um problema matemático a partir da história lida anteriormente. 

Este problema será explorado mais à frente no Capítulo III - As estratégias e as 

dificuldades dos alunos durante a resolução de problemas.  

- O coelho branco saiu da sua toca às 11h40min para ir visitar a Alice. Pelo 
caminho parou na horta para comer umas cenouras, onde demorou cerca de um quarto 
de hora. Retomando o seu caminho, o coelho encontrou o Chapeleiro Louco que o 
convidou para tomar um chá e conversar um bocadinho, este encontro demorou dois 
quartos de hora. Depois do chá o coelho voltou ao caminho para ir ter com a Alice. A 
que horas chegou o coelho a casa da Alice?  

- Utilizando o compasso, desenha os relógios assinalando as horas e minutos 
indicados no problema anterior (Problema elaborado pela professora estagiária). 

Atividade 7 - Eixos de simetria  

Esta atividade surgiu no âmbito de trabalhar os eixos de simetria, conteúdo incluído 

no domínio da Geometria e Medida. Neste sentido, planificamos a atividade (Apêndice L 

em CD), de acordo com os objetivos gerais e específicos/descritores, que se podem 

observar na tabela 13. 

Tabela 13 - Objetivos gerais e específicos/descritores da atividade: Eixos de simetria.

 

De modo a apurar os conhecimentos prévios dos alunos, iniciamos a atividade 

estabelecendo um diálogo. De seguida mostramos um vídeo explicativo da escola virtual. 

 Depois deu-se a cada aluno, um quadrado, um retângulo e um triângulo em papel 

com diferentes cores, e pediu-se que fizessem dobragens para encontrar os eixos de 

simetria de cada figura, como ilustra a figura 19.   

 

                                                             
4 Espuma vinílica acetinada do inglês Ethylene Vinyl Acetate. 

Área da Matemática: Geometria 
Objetivos gerais Objetivos específicos/descritores 

-Reconhecer propriedades geométricas -Identificar eixos de simetria em figuras 
planas utilizando dobragens, papel vegetal, 
etc. 
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Ao efetuar as dobragens, os alunos entenderam que o eixo de simetria divide uma 

figura em duas partes iguais, e que uma figura pode ter mais do que um eixo de simetria. 

Por fim, foi feita uma experiência utilizando espelhos. Os alunos colocavam o 

espelho nos eixos de simetria previamente desenhados, visualizando o outro lado da 

imagem refletido no espelho (figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Reflexão de imagens. 
 

Figura 19 - Marcação dos eixos de 
simetria. 
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Numa fase posterior, distribuíram-se várias imagens pelos alunos que, utilizando 

uma régua e um lápis, traçavam os eixos de simetria (figura 21).     

  

 

 

 

 

 

 

 

Refletindo sobre a atividade, reconhecemos que nas dobragens alguns alunos 

tiveram dificuldade em encontrar os eixos de simetria, uma vez que dividiram a figura 

sem ser em partes iguais. Com o decorrer da atividade, e através de uma explicação da 

professora estagiária e da realização de mais exercícios, essas dificuldades diluíram-se. 

Neste sentido, podemos afirmar que os objetivos foram cumpridos. Durante a atividade 

os alunos estiveram ativos e entusiasmados, principalmente, quando utilizaram os 

espelhos para refletir as imagens.  

1.2.1. Reflexão relativa ao decorrer das atividades no 1.º CEB   

O diálogo entre professora estagiária e alunos esteve sempre presente em sala de 

aula, de forma, a motivar os alunos fazendo-os participar, expor as suas ideias, partilhar 

experiências e pensamentos, permitindo, ainda, aperfeiçoar o seu poder de argumentação.  

As atividades realizadas centraram-se no Domínio da matemática mais 

propriamente, na resolução de problemas. Notamos que algumas das dificuldades sentidas 

se centravam na falha de interpretação dos problemas, prejudicando o êxito das respostas 

de resolução, existindo a necessidade de a professora estagiária explicar por palavras 

simples o que estava a ser pedido no problema, encaminhando-os para a resposta correta. 

Todos os conteúdos foram abordados com êxito, os alunos mostraram interesse fazendo 

intervenções positivas, adquirindo conhecimentos.  

Não sendo de todo tarefa fácil proporcionar aos alunos aulas dinâmicas e 

motivadoras, todo o tempo e trabalho investido refletiu-se na satisfação e nos resultados 

obtidos pelos alunos e pelo apoio incondicional da professora cooperante. 

 

Figura 21 - Marcação de eixos de simetria. 
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Capítulo III - As estratégias e as dificuldades dos alunos 

durante a resolução de problemas 

 

Com a intenção de identificar as estratégias de resolução de problemas, que os 

alunos do 3.º ano de escolaridade utilizam, realizou-se um estudo de caso com 26 alunos 

do 3.º ano de escolaridade, com o intuito de responder às seguintes questões de 

investigação: Que estratégias os alunos do 3.º ano de escolaridade usam na resolução de 

problemas? Quais as principais dificuldades dos alunos quando resolvem problemas?  

Este estudo decorreu em contexto de PES no 1.º CEB, tendo sido implementados 

três problemas que mobilizavam conceitos de Geometria e Medida, incluídos na área da 

matemática.  

 Importa referir que, antes de iniciarem a resolução dos problemas, relembrou-se 

aos alunos que deviam: ler e interpretar cada enunciado, recolher dados e ainda executar 

os cálculos com atenção. Quando terminassem cada resolução deviam rever a estratégia 

seguida para identificar algum erro que poderiam ter cometido.  

As respostas foram sujeitas a análise de conteúdo, concluindo-se que, no geral, os 

participantes usaram estratégias diversificadas para encontrar a resposta correta. No que 

diz respeito às dificuldades sentidas, demonstraram falhas de interpretação dos 

enunciados, ou de conceito e, ainda, alguns erros de cálculo.   

1. Estudo de caso 

Os estudos de caso têm um grande potencial na investigação em educação 

matemática. Nesta secção caracteriza-se este tipo de investigação, como se distingue de 

outras formas de conduzir um estudo e qual a natureza do conhecimento produzido, 

principalmente, quando inserido numa perspetiva interpretativa (Ponte, 2006). 

O estudo de caso incide sobre uma entidade bem definida, como um programa, uma 

instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social, visando conhecer 

em profundidade, o seu como e os seus porquês (Yin, 2005). Apoiando-se numa 

orientação teórica bem definida, podem, também, seguir uma ideia interpretativa, 

procurando compreender o ponto de vista dos participantes, numa perspetiva global que 

complete o objeto de estudo.  

As qualidades específicas essenciais de um estudo de caso incluem uma definição 

clara do objeto de estudo e o facto de este acrescentar conhecimento ao já existente 
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(Ponte, 2006). A realização de um estudo de caso não é uma tarefa fácil, visto que exige 

tempo e dedicação por parte do pesquisador (Freitas & Jabbour, 2011).  

Após a recolha dos dados, procura-se fazer uma análise do material observado pelo 

pesquisador, que abrange várias etapas, até se verificar o sentido dos dados. Com esse 

propósito a análise de conteúdo constitui um conjunto de instrumentos metodológicos, 

em constante aperfeiçoamento, que se presta a analisar conteúdos verbais ou não-verbais. 

Quanto à interpretação, a análise de conteúdo passa por dois polos: o rigor da objetividade 

e a fecundidade da subjetividade. Esta técnica exige do pesquisador, disciplina, 

dedicação, paciência, tempo e criatividade para que exista rigor na exibição dos 

resultados, sem nunca se esquecer do rigor e da ética, que são fatores essenciais (A. Silva 

& Fossá, 2013).  

Tendo em consideração a diversidade de terminologia optou-se pelas etapas 

propostas por Bardin (2006), organizadas em fases. A primeira fase, a pré-análise, 

desenvolve-se para sistematizar ideias iniciais e estabelecer indicadores para a 

interpretação da informação recolhida. Esta fase compreende quatro etapas: a leitura 

flutuante, que constitui o primeiro contacto com os documentos em análise; a escolha dos 

documentos, que consiste na definição do corpus de análise; a formulação de hipóteses e 

objetivos, resultantes da leitura inicial dos dados; e, por fim, a elaboração de indicadores, 

que visa compreender o material. 

A segunda fase, a exploração do material, consiste na definição de regras e a 

classificação e organização da informação em categorias de análise. Segundo Bardin 

(2006), as categorias devem obedecer aos critérios de: exaustividade, representatividade, 

homogeneidade e pertinência, para além de serem mutuamente exclusivas.   

A terceira e última fase, envolve o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, identificando os conteúdos visíveis e ocultos do material recolhido. 

Segundo A. Silva e Fossá (2013) na análise comparativa recorre-se a categorias diversas, 

presentes em cada análise, para fazer uma justaposição, denunciando, deste modo, aspetos 

que se considerem semelhantes e diferentes. Ainda que esta técnica de análise de 

conteúdo (Bardin, 2006) constitua algo enriquecedor para o estudo, ao longo dos anos, 

com a intervenção das novas tecnologias, recorre-se, com maior frequência, ao 

computador e consequentemente a Software de análise qualitativa.
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Com o intuito de responder as questões de investigação: Que estratégias os alunos 

do 3.º ano de escolaridade usam na resolução de problemas? Quais as principais 

dificuldades dos alunos quando resolvem problemas? realizou-se no ano letivo 

2017/2018, um estudo de caso. Os participantes foram 26 alunos do 3.º ano de 

escolaridade, dos quais 62% (16 em 26) eram do género masculino e os restantes do 

género feminino e cujas idades estavam compreendidas entre os oito e nove anos. 

1.1. Metodologia adotada  

A metodologia usada foi de natureza qualitativa e representativa recorrendo ao 

design de estudo de caso (Bardin, 2006; Bogdan & Bilken, 1994; Léssard-Hébert, Goyette 

& Boutin, 1994; Punch, 1998; A. Silva & Fossá, 2013; Yin, 2005).  

No processamento de dados, relativos à análise de resolução dos três problemas em 

contexto de sala de aula, utilizou-se análise de conteúdo estabelecendo categorias de 

análise a posteriori (Bardin, 2006; Cohen, Manion, & Morrison, 2000), apresentando 

exemplos representativos de cada uma dessas categorias. 

Sempre que alguma resposta suscitava dúvidas questionava-se o aluno para 

entender o que pretendia afirmar. Refira-se que nos três problemas considerados se 

abordaram diversos conteúdos matemáticos, para os quais se definiram objetivos gerais e 

específicos/descritores do desempenho, como se sintetiza na tabela 14. 

Tabela 14 - Conteúdos específicos relativos ao domínio Geometria e Medida (1.º, 2.º e 3.º 
problema) do 3.ºano de escolaridade (Bivar et al., 2013). 

Domínio: Geometria e Medida 
Subdomínio: Medida 

Objetivos 
Gerais 

Objetivos Específicos/Descritores do desempenho 
 

1-Medir 
Comprimentos 

e áreas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2-Medir o 
tempo 

1. Relacionar as diferentes unidades de medida de comprimento do sistema 
métrico.  
2. Medir distâncias e comprimentos utilizando as unidades do sistema 
métrico e efetuar conversões. 
5. Fixar uma unidade de comprimento e identificar a área de um quadrado 
de lado de medida 1 como uma «unidade quadrada». 
6. Medir a área de figuras decomponíveis em unidades quadradas.  
7. Enquadrar a área de uma figura utilizando figuras decomponíveis em 
unidades quadradas.  
8. Reconhecer, fixada uma unidade de comprimento, que a medida, em 
unidades quadradas, da área de um retângulo de lados de medidas inteiras é 
dada pelo produto das medidas de dois lados concorrentes. 
1. Saber que o minuto é a sexagésima parte da hora e que o segundo é a 
sexagésima parte do minuto.  
2. Ler e escrever a medida do tempo apresentada num relógio de ponteiros 
em horas e minutos. 
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Após a resolução dos três problemas por parte dos alunos, reuniu-se toda a 

informação fazendo as suas leituras e análise, tendo sido estabelecidas as categorias de 

análise. A primeira, clareza e precisão na resolução de problemas, reúne cinco 

subcategorias: clareza na resolução do problema; sem cálculos mas justificado; 

resolução por esquema; resposta direta; aplicação da fórmula. A segunda, dificuldades 

sentidas, agrupa quatro subcategorias: falha na interpretação; falta de conhecimento de 

conteúdos; erros de conceito; erro de cálculo. Posteriormente, selecionou-se uma 

resposta representativa de cada categoria de análise definida. A investigação baseou-se 

nas respostas dos alunos participantes, cujos resultados foram apresentados através de 

tabelas com as percentagens distribuídas pelas categorias de análise.

1.2. Análise e discussão dos resultados  
Nesta etapa do estudo, apresentamos os problemas pela ordem da sua 

implementação, expondo o enunciado e o que se pretendia que os alunos fizessem. De 

seguida, analisamos as respostas obtidas, em cada um dos problemas e, por fim, 

procedemos à comparação dos resultados. 

Problema n.º 1 - Área de um retângulo  
Na resolução do primeiro problema, participaram apenas 19 alunos do 3.º ano de 

escolaridade, pois, sete alunos encontravam-se a realizar outras tarefas, definidas pela 

professora cooperante. Nesta atividade procurou-se utilizar um problema semelhante a 

um outro desenvolvido em sala de aula. 

Inicialmente escreveu-se o seguinte problema no quadro:  

- O campo de futebol da escola do Miguel mede 16 unidades de comprimento e 6 

unidades de largura. Qual a área do campo de futebol? 

 3. Efetuar conversões de medidas de tempo expressas em horas, minutos e 
segundos. 
4. Adicionar e subtrair medidas de tempo expressas em horas, minutos e 
segundos. 

3-Resolver 

Problemas 

1. Resolver problemas de até três passos envolvendo medidas de diferentes 

grandezas. 
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Este problema exigia, por parte dos alunos, uma análise atenta do enunciado para 

conseguirem esquematizar o que era pedido e, assim, identificarem o comprimento e a 

largura, descobrindo de que figura se tratava para calcularem a sua área. Com este 

problema pretendeu-se aferir se os alunos tinham compreendido como se calculava a 

medida de área de uma figura. 

No geral os resultados obtidos foram positivos, uma vez que 89,4% (17 em 19) dos 

alunos respondeu corretamente, apenas 10,6% (2 em 19) dos alunos não conseguiu 

resolver corretamente o problema, como se observa na tabela 15.  

Tabela 15 - Análise da resolução do problema n.º 1. 

 

De modo a realizar uma análise complementar, apresentam-se as resoluções de dois 

alunos, representativas de cada uma das categorias de análise consideradas.  

No primeiro caso (figura 22), o aluno interpretou corretamente o enunciado, 

desenhando a figura de acordo com os dados, sem qualquer dificuldade, especificou a 

fórmula para calcular a área (A= C × L), aplicando-a corretamente até chegar à resposta 

desejada. 

 

 

 

 

 

 

 % Problema n.º 1 % 
 

  Clareza e 
precisão na 

resolução do 
problema 

 
89,4 

Aplicação da fórmula 36,9 
 (7 em 19) 

Clareza na resolução do problema 52,5 
(10 em 19) 

 
Dificuldades 

sentidas 

 
10,6 

Erros de conceito 5,3 
(1 em 19) 

Falha na interpretação 5,3 
(1 em 19) 

Figura 22 - Clareza na resolução do problema n.º 1. 
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O aluno (figura 23) demonstrou ter dificuldades em atingir o estipulado nos 

descritores 6,7 e 8 (tabela 14), relativo ao objetivo geral: Medir comprimentos e áreas. 

 

 

 

Ainda que o aluno tenha interpretado corretamente o enunciado e desenhado a 

figura de acordo com os dados fornecidos, não soube aplicar a fórmula para calcular a 

área. Como se pode verificar, o aluno começou por resolver o problema, calculando o 

perímetro da imagem, o que não era pretendido. No avançar da sua resolução verifica-se, 

que o aluno cometeu erros de conceito, prejudicando a sua resolução. 

Problema n.º 2 - Empacotamento  

Na resolução do segundo problema participaram os 26 alunos do 3.º ano de 

escolaridade. Nesta atividade, pretendeu-se verificar as aprendizagens dos alunos 

relativamente aos sólidos geométricos e ao cálculo de volumes. Inicialmente, escreveu-

se no quadro o seguinte problema:  

- A Joana tem 10 cubos com 6cm de aresta e quer arrumá-los numa caixa com a 

forma de um cubo. Essa caixa tem de medida de aresta 12cm.  

- Quantos cubos cabem na caixa? 

Este problema sendo de fácil compreensão, exigia, mesmo assim, por parte dos 

alunos uma análise do enunciado para conseguirem esquematizar o que era pedido e, 

assim, resolverem o problema corretamente.  

Figura 23 -  Erros de conceito na resolução do problema n.º 1. 
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Neste segundo problema, verificou-se que, no geral, os resultados obtidos foram 

positivos, uma vez que 65,4% (17 em 26) dos alunos respondeu corretamente.  

Apenas 34,6% (9 em 26) dos alunos não conseguiu resolver o problema, como se 

observa na tabela 16. 

Tabela 16 - Análise da resolução do problema n.º 2. 

 

Os alunos apresentaram respostas modelo, algumas delas por esquema e outras com 

recurso a operações, nas quais se encontrava, exatamente, o que era exigido. Estes 17 

alunos revelaram aprendizagens significativas, refletindo-se, assim, em bons resultados, 

como se verifica no caso da figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % Problema n.º 2 % 
 
 

  Clareza e 
precisão na 

resolução do 
problema 

 

 
65,4 

Clareza na resolução do problema 
 

15,4 
(4 em 26) 

Resposta direta 11,5 
(3 em 26) 

Resolução por esquema 38,5 
(10 em 26) 

 
Dificuldades 

sentidas 
 

 
34,6 

Erros de conceito 
 

26,9 
(7 em 26) 

Falta de conhecimento de conteúdos 7,7 
(2 em 26) 

Figura 24 - Clareza na resolução do problema n.º 2. 

. 
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Neste caso, o aluno demonstra conhecimento dos conteúdos, optando por uma 

resolução com recurso a um esquema, desenhando a caixa e os cubos no seu interior 

respetivamente numerados. Sem recorrer a cálculos, o aluno conseguiu alcançar os 

resultados pretendidos. Esta utilização das capacidades de resolução de problemas foi 

sustentada por um questionamento durante as aulas, permitindo, ao aluno, resolver 

autonomamente o problema.  

Relativamente à outra categoria, observar na figura 25 que o aluno demonstra falta 

de conhecimento de conteúdos. De facto, opta por fazer cálculos, usando dados 

mencionados no enunciado, verifica-se, que cometeu erros de conceito, visto que, calcula 

o perímetro de um lado da caixa e do cubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num outro momento o aluno faz a seguinte operação 10×12=144, cometendo um 

erro de cálculo, visto que resposta correta era 120, optando também por calcular a área de 

uma face dos cubos (6×6=36). Por fim, o aluno efetua a divisão destes dois resultados 

obtendo o resultado 4. Como resposta final, o aluno justifica dizendo que cabem 4 cubos 

na caixa porque 6+6=12 assim como 6×2=12. Verificamos que este apenas contabilizou 

os cubos que cabiam na base da caixa sendo que esta tinha de aresta 12cm, esquecendo-

se da altura. A resposta correta ao problema era que cabiam oito cubos na caixa.  

Figura 25 - Erro de conceito na resolução do problema n.º 2. 
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Problema n.º 3 - Medida de tempo 

Referente às aprendizagens dos alunos na medição de tempo, o problema número 

três, veio no seguimento da história O coelho a mil à hora (secção 2.3 do capítulo II). 

Os 26 alunos do 3.º ano de escolaridade participaram na atividade aos quais foi 

apresentado o seguinte problema: 

 - O coelho branco saiu da sua toca às 11h:40min para ir visitar a Alice. Pelo 

caminho parou na horta para comer umas cenouras, onde demorou cerca de um quarto 

de hora. Retomando o seu caminho, o coelho encontrou o Chapeleiro Louco que o 

convidou para tomar um chá e conversar um bocadinho, este encontro demorou dois 

quartos de hora. Depois do chá o coelho voltou ao caminho para ir ter com a Alice. A 

que horas chegou o coelho a casa da Alice? 

 Utilizando o compasso, desenha os relógios assinalando as horas e minutos 

indicados no problema. 

Este problema exigia um raciocínio lógico capaz de utilizar as noções de tempo sem 

dificuldade. Todo este processo foi trabalhado em contexto de sala de aula, relembrando 

as horas, quartos de hora, meias horas, dois quartos de hora e três quartos de hora.  

No geral os resultados obtidos foram positivos, uma vez que 88,6% (23 em 26) dos 

alunos respondeu corretamente ao problema, apenas 11,4% (3 em 26) dos alunos não 

conseguiu resolver o problema, como se observa na tabela 17. 

Tabela 17 - Dificuldades na resolução do problema n.º3.

Relativamente à primeira categoria, nesta resolução (figura 26) o aluno demonstra 

conhecimento dos conteúdos. Recorrendo a cálculos consegue resultados que o levaram 

à resposta correta, identificando corretamente que um quarto de hora é igual a quinze 

minutos e que dois quartos de hora corresponde a meia hora.  

 % Problema n.º 3 % 
Clareza e precisão na 

resolução do problema 
 

88,6 
 

Clareza na resolução do problema 
88,6 

(23 em 26) 

 
 

Dificuldades sentidas 
 

 
 

11,4 

Erros de conceito 3,8 
(1 em 26) 

Falha na interpretação 
 

3,8 
(1 em 26) 

Erro de cálculo 3,8 
(1 em 26) 
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Após realizar todas as conversões de minutos em horas, efetua uma operação final 

que lhe dá a resposta ao problema.   

No caso seguinte (figura 27) o aluno não demonstrou dificuldades em alcançar os 

objetivos referentes aos descritores 1,2,3 e 4 (tabela 14). Contudo, não interpretou 

corretamente o enunciado e esqueceu-se de um dado importante para a sua resolução, 

Figura 26 - Clareza na resolução do problema n.º 3. 
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dando origem a uma resposta incorreta. Mas, em contrapartida, efetuou todas as 

conversões de minutos em horas de forma correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Análise comparativa dos resultados obtidos nos três problemas  

O estudo relativo à resolução dos três problemas permitiu verificar a evolução dos 

alunos, identificando as estratégias que utilizavam e as suas principais dificuldades.  

Sendo os enunciados dos problemas relativamente semelhantes com atividades 

realizadas em contexto de sala, os alunos compreenderam os enunciados de forma clara. 

Sempre com o apoio da professora estagiária, os alunos efetuavam individualmente a 

correção do primeiro problema, e nos restantes, a partir do questionamento da professora 

estagiária aos alunos, as correções foram em grande grupo. Desta forma, os alunos que 

sentiram dificuldades na realização individual, facilmente chegavam às conclusões e 

respostas pretendidas.  

Note-se, que a percentagem geral de alunos com dificuldades na resolução de 

problemas é mínima, que foram ultrapassadas através do questionamento, resultando num 

maior desenvolvimento das capacidades cognitivas e PC dos alunos.  

Após a concretização e análise da resolução dos três problemas considerou-se que 

os erros de conceito foram mais frequentes do que as falhas na interpretação. O facto de 

os alunos por vezes, quererem responder rapidamente aos problemas, conduzi-os para 

uma resolução errada, porque não se preocupavam em analisar e interpretar o que lhes 

era pedido, saltando, assim, o momento mais importante para o sucesso da resolução dos 

problemas.  

Figura 27 - Falha de Interpretação do problema n.º 3. 
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Como afirma Polya (2003) deve-se permitir que os alunos desenvolvam 

capacidades de análise, reflexão e interpretação, essenciais para uma aprendizagem com 

significado, daí existir a necessidade de questionar o porquê, de modo a se entender o seu 

ponto de vista e as suas ideias de resolução. 

Verificam-se que os erros de conceito no primeiro problema foram de 5,3%, (1 em 

19) dos alunos, no segundo problema cerca de 26,9% (7 em 26) dos alunos, quanto ao 

terceiro cerca de 3,8% (1 em 26) dos alunos. No entanto, o problema de empacotamento 

é, sem dúvida, mais difícil do que os outros dois. 

No decorrer das aulas seguintes, os alunos mostraram-se concentrados e 

interessados nos problemas propostos, tomando sempre atenção aos passos a seguir, para 

que, nas resoluções seguintes não se esquecessem de verificar se os cálculos efetuados 

estavam corretos.    

As falhas na interpretação ocorreram em dois casos; no 1.º problema com cerca de 

5,3% (1 em 19) dos alunos e no 3.º problema com 3,8% (1 em 26) dos alunos, 

contribuindo para que estes alunos errassem a resolução. Visto que o segundo problema 

recaía sobre noções espaciais, não se verificaram falhas na interpretação, mas sim na 

capacidade de visualização.  

 Com o objetivo de facilitar a interpretação dos enunciados procurou-se manter a 

comunicação na sala de aula, através da leitura dos enunciados em grande grupo, 

incentivando os alunos a colocarem questões e a partilharem ideias com a professora 

estagiária e com os colegas, colmatando as suas falhas na interpretação. Desta forma, o 

professor corrigia e detetava falácias e raciocínios falsos (Bivar et al., 2013). 

A precisão na resolução dos problemas foi, sem dúvida, bastante positiva, pois 

verificou-se, em geral, que os alunos adquiriram, satisfatoriamente os conceitos 

abordados. No entanto, constata-se, que no 1.º problema, houve uma elevada taxa de 

sucesso, uma vez que 89,4% (17 em 19) dos alunos respondeu corretamente ao problema. 

No segundo problema, verificou-se um decréscimo, uma vez que apenas 65,4% (17 

em 26) dos alunos respondeu acertadamente ao problema. No entanto, esta alteração pode 

ser justificada pelo número de participantes que é superior no segundo problema e 

também pelo facto da resolução deste problema apelar à capacidade de abstração. 

Relativamente ao terceiro problema observamos que 88,6% (23 em 26) dos alunos 

resolveu o problema com sucesso. O que nos permite concluir uma evolução do primeiro 

para o último problema. 
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Também a falta de conhecimentos em alguns conteúdos afetou o seu sucesso na 

realização das atividades, sendo mais significativas no 1.º e 3.º problemas. Contudo, estas 

dificuldades verificaram-se, novamente, com maior frequência no problema de 

empacotamento, com a necessidade de recorrer ao abstrato e à visão de modo a conseguir 

visualizar a largura, a altura e a profundidade. 

A questão, porquê, esteve sempre na base da resolução dos problemas, pois 

pretendia-se incentivar, os alunos, a desenvolverem capacidades de PC, resolvendo 

problemas, pensando, refletindo, comunicando e atingindo os objetivos. De facto os 

alunos revelaram-se autónomos, participativos e confiantes no modo como enfrentavam 

a matemática. Assim, proporcionaram-se aulas mais ativas, estimulando os alunos a 

participarem mais, mostrando mais interesse em envolver-se e empenhar-se nas aulas.  

No geral, algumas das dificuldades sentidas na resolução dos problemas foram 

ultrapassadas, pois os alunos resolveram com êxito, problemas idênticos na ficha de 

avaliação.  

2. Conclusão do estudo   

A escolha deste tema deveu-se ao facto de a resolução de problemas ser 

fundamental na aprendizagem da matemática e no desenvolvimento do PC, uma vez que 

estimula a compreensão de ideias matemáticas e fortalece capacidades previamente 

aprendidas (Ponte, & Serrazina, 2000). Delineados os objetivos deste estudo, formulamos 

duas questões de investigação: Que estratégias os alunos do 3.ºano de escolaridade usam 

na resolução de problemas? Quais as principais dificuldades dos alunos quando 

resolvem problemas? 

A análise dos dados recolhidos relativos às estratégias dos alunos evidencia que estes 

usaram estratégias diversificadas como: a resolução por esquema, a resolução com 

recurso a cálculos e a resposta direta. Como é possível verificar nas tabelas anteriormente 

referenciadas (tabelas 15,16 e 17), cada aluno tentou chegar ao resultado pelo método que 

pensava ser o mais apropriado e com o qual se sentia mais à vontade. Em comparação 

com outros estudos, (Letras, 2014, Sousa, 2015) concluiu-se que, também nessas 

investigações os alunos utilizam, preferencialmente, a representação por esquema e, 

ocasionalmente recorrem a cálculos e a resposta direta. 
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 No 1.º e 3.ºproblemas, os alunos recorreram essencialmente ao cálculo, enquanto 

no 2.º os alunos fizeram esquemas, cálculos e responderam diretamente.  

Outro facto que também verificamos através deste estudo, foi que os alunos 

aplicavam conhecimentos já aprendidos na resolução dos problemas, uma vez que 

conseguiram construir estratégias de forma a chegar ao resultado com sucesso, mesmo 

sem estas terem sido abordadas anteriormente, dado que estas surgiram de processos de 

raciocínio (Boavida et al., 2008).  

Quanto às dificuldades sentidas, anteriores estudos (Letras, 2014, Sousa, 2015), 

corroboram os resultados obtidos, evidenciando que soluções erradas resultaram da 

incorreta interpretação do enunciado do problema e, consequentemente, de erros de 

cálculo.  

As experiências vividas ao longo da PES constituíram um ponto de partida para a 

realização de mais e melhor, educando, incentivando, encorajando, acolhendo as 

diferenças, aceitando que cada aluno aprende de uma forma diferente e com o seu próprio 

tempo.   
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Considerações finais 

Porque é mais importante saber a onde ir, mesmo sem saber como, do que saber 
como ir mas sem saber a onde. Nunca podermos saber se chegámos onde 
pretendíamos é o mesmo que não nos mexermos do mesmo sítio, ou termos como 
destino um local indeterminado. Nada há de mais pernicioso do que dirigir-se com 
toda a eficácia para uma direção errada. [Guerra, 2000: p.254].   
 
Com base nas teorias, ideias e reflexões sobre resolução de problemas e PC, os 

professores são, cada vez mais, desafiados a recorrer à criatividade, inovação e adoção de 

novos métodos e estratégias produtivas e estimulantes para aprendizagens eficazes e com 

significado. Sendo assim, devem sentir-se na obrigação de se atualizarem ao nível do 

conhecimento, das conceções e das atitudes pois vivemos num mundo em constante 

mudança, o que influencia todo o processo educativo.  

A evolução e o sucesso das aprendizagens dos alunos dependem, em grande 

medida, da inovação dos professores e da forma como se entregam a projetos simples mas 

entusiasmantes que surpreendem pela criatividade das atividades selecionadas e da sua 

exploração em contexto de sala de aula, despertando nas crianças/alunos o gosto de 

descobrir e aprender.  

 A seleção dos materiais, atividades e estratégias potencialmente favoráveis ao 

desenvolvimento do PC, devem ser diversificadas tanto na natureza como nos contextos, 

cativando a atenção da criança/aluno para concretizar objetivos definidos inicialmente.  

É importante apostar numa escola mais dinâmica, na qual os alunos têm voz e o professor 

está disposto a aprender com seus alunos. Por isso, o diálogo entre alunos e entre professor 

e alunos deve prevalecer, transmitindo às crianças/alunos confiança, autonomia e 

iniciativa.  

Um ensino baseado na resolução de problemas implica a utilização de 

conhecimentos para dar resposta a diferentes situações, incentivando os alunos a resolver 

problemas, estimulando-os a aprender e a desenvolver capacidades de PC, assim como, 

de comunicação. 

O uso da resolução de problemas como promotora do desenvolvimento do PC 

constitui, sem dúvida, uma chave fundamental para combater o tradicional método de 

ensino, que se limita à exposição de conteúdos, inibindo a intervenção do aluno. Pretende-

se, com esta metodologia, adotar métodos mais ativos e atrativos, incentivando e 

encorajando, assim, uma maior participação dos alunos. 
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Desta forma, preparam-se para lidar, com maior eficácia, com os problemas que 

surjam no seu quotidiano. Na utilização da resolução de problemas, em sala de aula, o 

professor deve ter alguns cuidados, como, atender ao nível de dificuldade do problema, 

criar um ambiente favorável no qual os alunos se sintam à vontade para colocar as suas 

dúvidas sem ser alvo de críticas, evitar fazer várias perguntas ao mesmo tempo para não 

confundir o aluno, permitir que todos os alunos exponham as suas ideias, e não se 

esquecer de dar igual oportunidade a todos para responderem.    

Além disso, deve-se potenciar o diálogo entre professor e aluno através de questões 

que permitirão aumentar a dinâmica e a comunicação, fortes indicadores do PC, de 

motivação e sucesso para o aluno na sua aprendizagem.  

A reflexão sobre representações e estratégias de intervenção propícia à construção 

do conhecimento, permitindo adquirir novas formas de aprender, de compreender, de 

intervir em determinadas situações, de resolver problemas, possibilitam alcançar um 

espírito crítico para a análise e interpretação do que se faz. 

Neste sentido, ao refletir sobre a PES, consideramos que as planificações das aulas 

foram idealizadas, com o cuidado de se adotarem diferentes atividades, nas quais, a 

resolução de problemas e o desenvolvimento do PC, constituíram a ideia central.

Desta forma, acreditamos que se despertou nos alunos, uma maior motivação para 

aprender e a tornarem-se críticos quanto aos trabalhos realizados, dando-lhes autonomia 

nas suas participações. Os resultados foram surpreendentes, tanto na sua participação, 

como no desenvolvimento das suas aprendizagens, uma vez que os alunos se mostraram 

mais confiantes em si mesmos. No decorrer das aulas os alunos mostraram interesse, 

empenho, dedicação e atenção na formalização e exposição de questões, optando por 

respostas mais ponderadas e refletidas. De facto, mostraram ter preocupação de refletirem 

sobre as suas ideias e resultados antes de os exporem, mostrando, assim, que as 

capacidades de PC se revelaram essenciais para a sua aprendizagem.  

Apesar do êxito da realização das atividades em contexto de sala de aula, importa 

refletir sobre os aspetos a melhorar quando forem aplicados em situações futuras. Sendo 

assim, consideramos que os alunos poderiam ter tido mais tempo para resolver os 

problemas, questionando mais, realizar mais trabalhos em grupo, contribuindo, assim, 

para uma maior interação e cooperação entre eles, levando-os a intervenções mais críticas 

e construtivas. Para além disto dever-se-ia ter conciliado melhor as correções com as 

resoluções dos problemas, não se centrando apenas num modelo, não ajudando tanto o 

aluno ao disponibilizar pistas demasiado concretas para a sua realização.
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 Com o intuito de contribuir para esse conjunto de estratégias promotoras de PC, 

aprendizagens significativas e da comunicação dos alunos, apresentou-se um estudo 

tentando dar resposta às seguintes questões de investigação: Que estratégias os alunos do 

3.ºano de escolaridade usam na resolução de problemas? Quais as principais 

dificuldades dos alunos quando resolvem problemas? podendo aferir que os alunos 

utilizaram diversificadas estratégias, assim como, a resolução por esquema, a resolução 

com recurso a cálculos e a resposta direta. Cada aluno tentou chegar a uma resposta 

correta pelo método que achava ser mais apropriado e com o qual se sentia mais à vontade.  

Evidentemente que este estudo teve as suas limitações, porque não é possível 

generalizar os seus resultados à população escolar, sendo necessário, um dia efetuar um 

estudo mais alargado. A resolução de problemas, dará ao professor a oportunidade de 

observar o desenvolvimento do PC dos alunos, durante o processo de aprendizagem. 

Desta forma, fomentar-se-ia o PC nos alunos, formar-se-iam cidadãos mais críticos, que 

constroem o seu próprio conhecimento, desafiando o seu próprio pensamento, discutindo 

e avaliando argumentos. Ou seja, raciocinarão com rigor, tomarão decisões, resolverão 

problemas de forma eficaz, crescendo tanto a nível pessoal como intelectual. 

Promovendo, desta forma, uma maior comunicação na sala de aula, através da partilha e 

exposição de ideias por parte dos alunos.  

 Pretende-se no futuro, apelar ainda mais à resolução de problemas, metodologia 

essencial para o desenvolvimento do PC, assim, os alunos aprendem a pensar criticamente 

desde que os professores os ajudem a ser conscientes destas capacidades para evoluírem 

no processo de autovalorizarão, em consonância com o seu crescimento moral, intelectual 

e social.    
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Apêndice G1 - História: Como se calculava a área antigamente? 

Apêndice H - Planificação da atividade: Circunfêrencia e círculo.  

Apêndice I - Planificação da atividade: Sólidos geométricos.  

Apêndice J - Planificação da atividade: O tempo.  

Apêndice J1 – História: O coelho a mil à hora. 

Apêndice L - Planificação da atividade: Eixos de simetria.  

 

Lista de anexos em CD 

Anexo A - Artigo: The questioning as a supporter of critical thinking in problema solving. 

Anexo B -Texto do manual escolar p.108.  

Anexo C - Ficha de trabalho n. º 49 do livro de fichas.  
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