
Guião de apoio à resolução de problemas 

 

1.ª FASE 

 
1. Descreve por palavras tuas o problema. 

    a. Identifica as partes principais do problema;  

    b. Relaciona os conceitos mais importantes que te ajudam a sintetizar o problema; 

    c. Não te esqueças de referir os dados. 

2. O que é que se pretende encontrar com a resolução do problema? 

    a. Encontra a situação problema; 

     b. Reflete sobre a questão principal;  

    c. Analisa as soluções apresentadas, caso existam.  

3. Quais são as palavras-chave que aparecem no enunciado?  

    a. Encontra os conceitos mais relevantes;  

    b. Verifica se há alguma relação entre elas;  

    c. Reflete os conceitos que encontraste. 

 4. Quais são os dados? 

     a. Indica os valores; 

     b. Organiza as representações matemáticas; 

     c. Verifica se recolheste toda a informação necessária; 

 4.1. Que ligação existe entre os dados? 

    a) Organiza os dados;  

    b) Faz combinações entre os dados;  

    c) Analisa todas as hipóteses de associação entre eles. 

 5. Qual é a estratégia que pretendes utilizar? 

     a. Considera várias estratégias; 

     b. Valida as estratégias; 

     c. Seleciona a que consideras mais adequada.  

6. Porque adotaste essa estratégia?  

    a. Apresenta argumentos para a tua escolha;  

    b. Executa-a;  

    c. Faz uma reflexão do processo de execução do problema.  

 



 

 

6.1. Quais são os seus pontos fracos e pontos fortes?  

    a) Apresenta as vantagens desta estratégia;  

    b) Apresenta as suas desvantagens;  

6.2. De que forma poderias melhorar os pontos fracos?  

    a) Indica o que mudavas na estratégia para a tornar mais eficaz;  

    b) Indica as alterações que farias 

7. Faz uma reflexão de todo o processo de resolução e da forma como pensaste ao 

longo de todo o caminho.  

    a. Indica as dificuldades que sentiste;  

    b. Aponta os momentos onde estiveste à vontade;  

    c. Sugere o que mudavas no teu processo de pensamento; 

    d. Identifica as tuas falhas, caso existam; 

    e. Refere o que aprendeste com a resolução deste problema 

 

 

Guião de apoio à resolução de problemas 

2.ª FASE 

1. Descreve por palavras tuas o problema.  

2. O que é que se pretende encontrar com a resolução do problema?  

3. Quais são as palavras-chave que aparecem no enunciado?  

4. Quais são os dados? 

  4.1. Que ligação existe entre os dados? 

5. Qual é a estratégia que pretendes utilizar?  

6. Porque adotaste essa estratégia?  

  6.1. Quais são os seus pontos fracos e pontos fortes? 

  6.2. De que forma poderias melhorar os pontos fracos?  

7. Faz uma reflexão de todo o processo de resolução e da forma como pensaste ao longo 

de todo o caminho.  

  

 


