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uma norma geral não obrigatória. Os textos são da inteira responsabilidade
dos autores, não refletindo qualquer posição editorial do jornal.
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problemas dos nossos avós (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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Brincando com padrões na educação
pré-escolar
Ana Afonso, Ema Mamede
J.I. Santa Lucrécia, CIEC – Universidade do Minho
anamargarida.aca@gmail.com, emamede@ie.uminho.pt

Resumo: Este artigo procura compreender as reações de crianças do pré-escolar
(n=17), dos 4 aos 5 anos, à exploração de padrões, tentando dar resposta às
seguintes questões: 1) Que desempenhos apresentam as crianças na resolução de
problemas que envolvem padrões de repetição? 2) Que dificuldades manifestam
durante a resolução de tais problemas? Adotou-se uma metodologia qualitativa
numa abordagem de estudo de caso, procurando descrever as reações das crianças
a problemas de padrões de repetição apresentados ao longo de uma intervenção
pedagógica. Durante a intervenção, foram propostos às crianças problemas de
continuação de um padrão, descoberta de um intruso num padrão, tradução
de um padrão e criação de padrões. Os resultados evidenciam bons nı́veis de
desempenho das crianças, sugerindo que os problemas de padrões apresentados
constituı́ram um momento de estı́mulo ao raciocı́nio e à comunicação de um
modo motivador.
Palavras-chave: padrões, resolução de problemas, raciocı́nio, comunicação.

Introdução
As crianças em idade pré-escolar requerem aprendizagens ricas, significativas e
multidisciplinares. A sua vontade de aprender e desenvolver noções matemáticas
surge muito cedo, sendo fundamental que os educadores sejam capazes de dar
continuidade a essas aprendizagens e curiosidades e de lhes fornecer o apoio
necessário [9]. Cabe também ao educador proporcionar às crianças experiências
matemáticas enriquecedoras, relacionadas com o seu quotidiano, que motivem
a resolução de problemas, promovam a comunicação matemática e incitem o
desenvolvimento do raciocı́nio lógico.
Na Matemática, o termo padrão relaciona-se com alguns tipos de regularidade,
formas ou números. Noutros contextos, pode relacionar-se com cores e sons,
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onde se detetem regularidades. Orton [7] elucida que a noção de padrão é
polissémica e não tem uma definição concreta. Segundo Palhares e Mamede [8],
a ausência de uma definição concreta deste termo pode conduzir a uma reduzida
significância por julgarem tratar-se de uma simples repetição ou considerarem
um padrão algo banal e que tudo pode ser considerado padrão. O termo em
questão pode, em determinados casos, significar uma particular disposição ou
arranjo de formas, sem regularidade aparente.
Um padrão envolve,
obrigatoriamente, repetição ou mudança. São conhecidos dois tipos de padrões,
os de repetição e os de crescimento. Barbosa, Borralho, Barbosa, Cabrita, Vale,
Fonseca e Pimentel [2] afirmam que “um padrão de repetição é um padrão no
qual há um motivo identificável que se repete de forma cı́clica indefinidamente”
(p. 20) ou uma sequência que se repete, posteriormente, a um determinado
número de termos, como explicam Frobisher, Monaghan, Orton, Orton, Roper
e Threlfall [5]. Nos padrões de crescimento, segundo Barbosa, et al. [2], “cada
termo muda de forma previsı́vel em relação ao anterior” (p. 20). Para os
autores existem “padrões de crescimento lineares e não lineares” (p. 20) e
outros “cuja descoberta conduz a invariantes que permitem o estabelecimento de
propriedades numéricas ou geométricas” (p. 19). Por fim, os padrões podem ser
visuais/figurativos quando compostos por figuras, formas ou cores ou numéricos
quando são constituı́dos por números.

A importância dos padrões no pré-escolar
O educador tem o papel de despertar o interesse e a curiosidade das crianças,
para que estas desejem saber e compreender cada vez mais. Deve mostrar
às crianças que a Matemática tem presença assı́dua no seu quotidiano e no
mundo que as rodeia [9]. A procura e exploração de padrões é considerada
por Barbosa, et al., [2], uma ótima estratégia na resolução de problemas não
rotineiros. Também Threlfall [10] salienta que os padrões de repetição sustentam
a análise de outros conteúdos que servirão de suporte à Álgebra e à utilização de
sı́mbolos matemáticos. Assim, a aprendizagem e a análise de padrões tornam-se
significativas para as crianças. Segundo Frobisher e Threlfall [4], quando as
crianças mais novas trabalham com padrões, desenvolvem a capacidade de
descrever, completar e criar. Ao explorarem padrões que lhes sejam familiares
e concretos, desenvolvem, também, o pensamento pré-algébrico, naturalmente.
Nestas idades, a abordagem aos padrões atende, principalmente, ao
desenvolvimento do raciocı́nio lógico [8].
Os padrões são um tema bastante inovador e abrangente, ainda assim, de acordo
com Vale [11], embora se reconheça cada vez mais a sua relevância na educação
matemática, não lhes tem sido dada importância nos currı́culos nacionais ao
longo dos últimos anos. Conforme as OCEPE atuais [9], espera-se que as
crianças em idade pré-escolar construam e reconheçam padrões a partir da
manipulação e construção de legos, criem ritmos musicais, inventem padrões de
forma natural através do enfiamento de contas e sejam capazes de os identificar
em materiais diversos do seu quotidiano. O mesmo documento salienta que é
fundamental que a criança contacte, reconheça, crie e duplique padrões variados,
desde os mais simples aos mais complexos.
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Os padrões de repetição podem ser trabalhados desde muito cedo no pré-escolar,
onde as crianças têm a possibilidade de continuar e construir sequências em que
o padrão se repete. Este estudo procura compreender as reações das crianças
do pré-escolar à exploração de padrões de repetição. Para tal tenta encontrar
resposta às seguintes questões:
1. Que desempenhos apresentam as crianças na resolução de problemas que
envolvem padrões de repetição?
2. Que dificuldades manifestam durante a resolução de tais problemas?

Metedologia
Neste estudo adotou-se uma metodologia qualitativa numa abordagem de estudo
de caso [3]. Ao longo da intervenção analisaram-se as reações das crianças na
exploração de padrões figurativos de repetição, registando os seus desempenhos
e as suas dificuldades durante a resolução dos problemas.
O estudo contou com a participação de 17 crianças de 4 e 5 anos e decorreu
num jardim-de-infância da rede pública do distrito de Braga, inserido num meio
rural. O grupo de crianças era heterogéneo e todas frequentaram a instituição
no ano anterior, tendo ingressado no pré-escolar entre os 2 e os 3 anos. A maioria
das crianças tinha em média um irmão e pertencia a uma classe socioeconómica
média. De salientar que a participação neste estudo constou numa experiência
inovadora, pois estas crianças não tinham nunca antes contactado com o tema
dos padrões.
A intervenção incorporou 17 problemas sobre: exploração de padrões de repetição
através da continuação de padrões (5 problemas), descoberta de intrusos em
padrões (6 problemas), tradução de padrões (4 problemas) e criação de padrões
(2 problemas). A recolha de dados realizou-se no ambiente natural de sala
de atividades e recorreu à observação direta dos participantes, ao registo de
fotografias e vı́deos, às notas de campo da investigadora e aos trabalhos
produzidos pelas crianças.

Resultados
Apresentam-se aqui os resultados deste estudo. Nos problemas de continuação
de padrões foi dado a cada criança um padrão iniciado, havendo espaços em
branco para que pudesse ser continuado. Na tarefa “Lagarta”, estavam
envolvidos padrões ABABAB, AABBAABB e ainda AABAAB. As crianças
tinham de identificar a regularidade e continuar o padrão indicado no corpo de
uma lagarta (Figura 1) molhando a ponta do dedo na tinta guache com a cor
adequada.
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Figura 1: Resolução da tarefa “Lagarta”.
Na tarefa folhas “Folhas”, as crianças tinham de continuar um padrão feito com
folhas de três tamanhos e cores distintas, colando as folhas em cima da linha.
Foram explorados padrões ABBABB e ABCABC (Figuras 2 e 3).

Figura 2: Resolução do problema 1 da tarefa “Folhas” (4 anos).

Figura 3: Resolução do problema 2 da tarefa “Folhas” (5 anos).
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A continuação de padrões foi algo que as crianças apreciaram, imediatamente.
Contudo, revelaram dificuldades em entender que tinham de continuar o padrão
apresentado e não de o recomeçar. Algumas crianças dispuseram os elementos
aleatoriamente, não tendo noção da regularidade e da unidade de repetição.
Outras inventavam novos elementos, sem fazer qualquer referência aos anteriores.
Este fenómeno está descrito por Rustigian (citado por Threlfall em [10]) e
carateriza uma fase inicial de contacto com padrões por crianças pequenas.
No decorrer do estudo, as crianças ficaram familiarizadas com este tipo de
problemas e resolveram-nos com sucesso, tendo-se colmatado as poucas
dificuldades existentes com apoio do investigador, colocando questões de
orientação.
Os problemas de descoberta do intruso consistiam na identificação de um
elemento inadequado numa dada sequência, tendo a criança de identificar esse
elemento e proceder à correção do mesmo. Na tarefa “Frutas”, apresentaram-se,
sucessivamente, quatro padrões de repetição às crianças, abordando os padrões
ABAB, AABAAB e ainda ABCABC, em que tinham de descobrir a peça de
fruta intrusa e substituı́-la pela peça de fruta na posição correta e explicar a sua
resolução (Transcrição 1). A Figura 4 apresenta uma resolução correta de um
outro problema das frutas, agora envolvendo o padrão ABCABC.
Investigadora: Então, como fizeste?
Criança: Vi como estavam as frutas. Depois da maçã está a pera e
depois da pera está a maçã . . .
Investigadora: E por que é que desenhaste ali uma pera?
Criança: Porque depois daquela maça estavam as bananas e não
podiam.
Investigadora: Porquê?
Criança: Porque depois da maçã tem que ser a pera!
Transcrição 1 – Justificação de uma criança para o problema 1 da tarefa “Frutas”
(padrão ABAB).

Figura 4: Resolução do problema 1 da tarefa “Frutas” (padrão ABCABC).
Na tarefa “Pauzinhos coloridos”, as crianças tinham de descobrir qual o pauzinho
intruso num dado padrão e substituı́-lo corretamente. A Figura 5 mostra a
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 10, pp. 5–15
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resolução de crianças de 4 anos num dos padrões apresentados, a Figura 6 a
resolução de crianças de 5 anos num outro padrão proposto. Nas tarefas de
descoberta do intruso, a maioria das crianças foi capaz de identificar o intruso,
mas não foi fácil mencionar qual o seu substituto de imediato. As crianças
sentiram dificuldades em descobrir intrusos menos evidentes ou quando inseridos
em padrões mais complexos como foi o caso do padrão da Figura 6 e na sua
correta substituição. Estas tarefas foram acessı́veis pelo facto de os intrusos
terem, maioritariamente, cor distinta dos restantes elementos. Com a prática,
as crianças foram capazes de resolver problemas de reconhecimento do intruso
confortavelmente.

Figura 5: Resolução do problema 1 da tarefa “Pauzinhos coloridos” (4 anos).

Figura 6: Resolução do problema 2 da tarefa “Pauzinhos coloridos” (5 anos).
Os problemas de tradução de padrões consistiram na substituição integral e
regrada de cada um dos elementos do padrão, de acordo com regras previamente
definidas. Na tarefa “Formas geométricas”, que consistiu na tradução de um
padrão com frutas por um padrão de figuras geométricas (quadrados, cı́rculos,
triângulos e retângulos), as crianças acordaram, em pequeno grupo, a qual das
frutas iria corresponder cada uma das figuras para depois traduzirem o padrão
das frutas no correspondente padrão das figuras geométricas. As crianças de
4 e 5 anos manifestaram algumas dificuldades em entender o que se pretendia,
mas não em traduzir um padrão ABAB, tendo também sido bem-sucedidas na
tradução do padrão AABAAB, como ilustra a Figura 7.
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Figura 7: Resolução do problema de tradução “Formas geométricas” (5 anos).
Na tarefa “Texturas”, que consistiu na tradução de um padrão formado por
folhas de variados tipos, as crianças recorreram a quadrados de materiais, cores
e texturas variadas e acordaram entre si qual a textura que iria corresponder a
cada tipo de folha, para assim poderem traduzir os padrões do tipo AABBAABB
para o grupo dos 4 anos (Figura 8) e ABBCABBC para o grupo dos 5 anos
(Figura 9), tendo as crianças acordaram entre si qual a textura que iria
corresponder a cada tipo de folha, traduzindo assim o padrão.

Figura 8: Resolução do problema 1 da tarefa “Texturas” (4 anos), padrão
AABBAABB.

Figura 9: Resolução do problema 2 da tarefa “Texturas” (5 anos), padrão
ABBCABBC.
Depois, procederam à continuação do mesmo padrão. Os problemas de tradução
de padrões foram os mais complexos. As dificuldades das crianças centraram-se
no que tinham realmente de fazer. A tarefa foi explicada de forma mais detalhada
e realizada em pequeno grupo. O facto de ser realizada em pequeno grupo gerou
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 10, pp. 5–15
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a entreajuda e a partilha de conhecimentos entre as crianças durante a resolução
da atividade. Estas tarefas exigiram algum apoio às crianças de 4 anos, mas, em
contrapartida, as crianças de 5 anos demonstraram destreza na sua resolução,
ao ponto de serem capazes de traduzir padrões mais complexos.
Os problemas de criação de padrões envolveram materiais diversificados. O
problema “Rolhas coloridas” consistiu na criação de um padrão a partir do
enfiamento de rodelas de rolhas de cortiça, previamente pintadas (amarelo,
vermelho, verde e azul), num fio. As crianças de 4 anos puderam escolher duas
cores (Figura 10) e as de 5 anos escolheram três ou quatro cores (Figura 11).

Figura 10: Resolução da tarefa “Rolhas coloridas” (4 anos).

Figura 11: Resolução da tarefa “Rolhas coloridas” (5 anos).
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A tarefa “Molduras” consistia na criação de um padrão à volta de um quadrado
de cartão, recorrendo à colagem de massas variadas como laços, parafuso e
cotovelos. Nestes problemas as crianças revelaram dificuldades em criar o padrão
à volta do quadrado de cartão e não em linha reta como estavam acostumadas
(Figuras 12 e 13).

Figura 12: Resolução incorreta do problema “Moldura” (4 anos).

Figura 13: Resolução incorreta do problema “Moldura” (5 anos).
Porém, foi dos problemas que as crianças mais apreciaram. Embora houvesse
objetivos e regras a cumprir, o facto de lhes ser dada liberdade na criação do
padrão, tornou a atividade mais criativa e desafiante. Algumas das crianças de
4 anos precisaram de um pouco de apoio inicial, mas depois foram capazes de
criar um padrão, corretamente. A maioria das crianças de 5 anos criou padrões
com facilidade e de forma autónoma, desde os mais simples aos mais complexos.
No final, foram colocadas as fotografias de cada criança e pintara-se as massas,
tendo-se criando uma moldura (Figura 14).
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 10, pp. 5–15
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Figura 14: Resolução correta do problema “Moldura” (5 anos).

Considerações finais
A intervenção revelou-se bastante positiva, na medida em que foram poucas as
crianças que no final deste estudo ainda nutriam pouca destreza na exploração
de padrões, especialmente nos problemas de tradução e criação de padrões.
A maioria das crianças foi capaz reconhecer os padrões propostos e resolver
os problemas apresentados neste âmbito. A intervenção com padrões foi de
extrema importância, pois de acordo com Baratta-Lorton [1], o trabalho com
padrões pode ser a ferramenta perfeita que incita a criança a desenvolver a sua
compreensão e comunicação matemática.
As tarefas apresentadas durante o estudo foram inovadoras e permitiram às
crianças o primeiro contacto com os padrões, que apesar de figurarem nas
OCEPE [9], revelaram-se uma novidade para todas as crianças nele envolvidas.
Através da resolução das tarefas propostas, as crianças familiarizaram-se com os
padrões, tendo participado ativamente na resolução dos problemas. Também o
raciocı́nio matemático é fundamental e deve ser estimulado desde a entrada no
pré-escolar. De acordo com o National Council of Teachers of Mathematics [6], o
educador deve fomentar, desde cedo, a justificação de escolhas, ações e afirmações.
Os problemas surgem rápido e podem ser muito variados, portanto é pertinente
que as crianças conheçam estratégias de organização de pensamentos, para que
sejam capazes de explicitar o seu raciocı́nio, dentro e fora da Matemática.
Segundo Silva, et al. [9], “o desenvolvimento do raciocı́nio matemático implica o
recurso a situações em que se utilizam objetos para facilitar a sua concretização
e em que se incentiva a exploração e a reflexão da criança” (p. 75). A mesma
fonte salienta que, deste modo, as crianças são desafiadas a explicar, justificar e
partilhar as suas descobertas/soluções e que esse processo as leva a desenvolver
e organizar o seu pensamento, bem como as suas representações. As crianças
deste estudo viram aqui uma oportunidade para expressarem a sua opinião e
apresentarem as suas justificações.
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 10, pp. 5–15
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A comunicação matemática é um outro aspeto fundamental na educação
matemática [6, 9]. As crianças ao comunicarem oralmente entre si e com o
educador, organizam e consolidam o pensamento matemático [6]. No pré-escolar,
a comunicação oral é algo que deve ser usual e estimulada, pois é fundamental
para o desenvolvimento das crianças. Os problemas sugeridos neste estudo
proporcionaram às crianças vários momentos de exploração, discussão e partilha,
como privilegiam as OCEPE [9]. Assim, para além de organizarem o seu
raciocı́nio matemático, tiveram a oportunidade de expressar as suas ideias.
Em suma, este estudo revelou-se bastante pertinente e enriquecedor para as
crianças, pois contribuiu para o desenvolvimento do seu raciocı́nio matemático
e pré-algébrico, desejando que assim tenha também contribuı́do para a formação
de alicerces fulcrais para aprendizagens futuras da matemática.
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Vária
Diferentes tipos de tarefas
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Resumo: O presente artigo resulta de um projeto de intervenção pedagógica,
desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular da Prática de Ensino
Supervisionada. Será apresentada uma parte desse projeto cujo tema principal
se relaciona com a exploração de diferentes tipos de tarefas matemáticas que
permitam aos alunos ter experiências matemáticas mais ricas e desafiadoras.
Tendo por base uma metodologia de investigação de caráter qualitativo
pretendeu-se recolher um conjunto de dados ricos em pormenores descritivos
do que aconteceu em sala de aula para posteriormente analisar e tentar perceber
comportamentos, discussões e resoluções apresentadas pelos alunos.
Os
resultados obtidos demonstraram que é possı́vel articular diferentes tipos de
tarefas matemáticas, com um grau de desafio mais elevado com o programa
curricular, uma vez que os alunos conseguiram resolver as tarefas apresentadas,
participando em discussões promotoras de aprendizagens significativas. Neste
artigo serão apresentadas duas tarefas que foram exploradas com a turma de
5.º ano de escolaridade.
Palavras-chave: tarefas matemáticas, tipos de tarefas, ensino básico.

Introdução
De acordo com o NCTM [3], todos os alunos devem ter “acesso a um ensino de
matemática estimulante e de elevada qualidade” (p. 3), que vise a exploração
de diferentes tipos de tarefas matemáticas de modo a permitir experiências
matemáticas desafiadoras e enriquecedoras.
Segundo Swan [6], em muitas aulas de matemática, os alunos sentem-se
desmotivados e desinteressados pela aprendizagem da matemática visto serem
confrontados com tarefas pouco exigentes (low–level ) e mecânicas que podem ser
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18

tarefas matemáticas no 5.º ano de escolaridade

resolvidas por imitação/repetição de um procedimento rotineiro, sem qualquer
profundidade de pensamento. Os alunos tornam-se assim meros recetores de
informação tendo poucas oportunidades de participar diretamente na aula e de
explorar diferentes abordagens.
Deste modo, é necessário proporcionar tarefas diferenciadas que visem a
participação ativa dos alunos na construção do seu conhecimento, propondo
discussões nas quais os alunos possam participar e partilhar os seus pontos de
vista, o que permite que se crie um ambiente de sala de aula em que os alunos não
tenham medo de errar, de apresentar as suas estratégias, tornando-se aprendizes
mais confiantes e eficientes [6].
Com este projeto pretende-se complementar as propostas do manual escolar com
tarefas diferentes, que promovam uma aprendizagem matemática mais centrada
no processo do que no produto, oferecendo aos alunos experiências matemáticas
mais ricas e desafiadoras.

Tarefas matemáticas
Por forma a promover o desenvolvimento do aluno em diferentes aspetos, o
professor deve ser capaz de apresentar e propor aos alunos tarefas que os desafiem
intelectualmente, promovendo aprendizagens significativas e funcionais. Swan [7]
refere que uma tarefa é definida como qualquer coisa que o professor coloca
aos seus alunos para fazer e que requer atividade por parte dos alunos para a
obtenção de resposta. Também inclui a forma como é mediada e transformada
pelo professor na sala de aula. Assim, Swan defende que uma tarefa deve ser
situada, possuir um objetivo particular e deve ser desdobrada e desenvolvida ao
longo do tempo, não tendo de se limitar a uma única aula. Além disso, uma
tarefa matemática deve proporcionar oportunidades de aprendizagens
matemáticas que sejam ricas, acessı́veis e adaptadas às necessidades de cada
aprendiz.
Piggott [4] aponta algumas caraterı́sticas que definem uma tarefa rica
(“rich task ”). Primeiramente, deve ser acessı́vel a uma diversidade de alunos e
deve possuir diferentes nı́veis de desafio de forma a que todos os alunos possuam
um grau de desafio adequado às suas capacidades e exigências. Além disso,
as próprias tarefas devem permitir explorar métodos e estratégias diferentes,
incentivando a colaboração e discussão. Desta forma, uma tarefa rica deve
constituir-se como uma estratégia para ampliar as habilidades dos alunos e/ou
aprofundar e ampliar conteúdos matemáticos. A autora menciona ainda que
este tipo de tarefas promove a criatividade e potencia resultados inesperados
e conexões entre as diversas áreas da matemática. Por fim, Piggott refere que
uma tarefa rica deve encorajar os alunos a desenvolver confiança e autonomia
bem como pensamento critico.
Posto isto, uma tarefa matemática por si só não é rica, sendo que o contexto
em que é apresentada, isto é, o suporte e o questionamento que é utilizado
pelo professor e o papel que os alunos são encorajados a adotar são fatores
importantes para uma tarefa ser considerada uma tarefa rica.
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 10, pp. 17–24
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Tipos de tarefas
Diversos autores apresentam e defendem diferentes tipologias de tarefas
matemáticas que têm por base uma determinada visão sobre as tarefas e,
consequentemente, salientam diferentes aspetos matemáticos.
Por exemplo, Ponte [5] defende que é a partir das tarefas matemáticas que o
aluno se deve sentir envolvido em atividades matemáticas ricas e produtivas
e, como tal, as tarefas podem assumir diferentes estruturas, tendo por base
diferentes graus de desafio e de abertura, sendo que o professor deve ter sempre
em conta o tipo de tarefas que propõe. Os exemplos mais conhecidos são os
exercı́cios, os problemas, as investigações e as explorações.
Também Swan [6] propõe uma categorização de tarefas matemáticas que tem
por base um conjunto de capacidades matemáticas que o autor considera fulcrais
para o ensino e aprendizagem da matemática: classificar, interpretar, avaliar,
criar e analisar. Deste modo, as tarefas consideradas envolvem um grau de
desafio mais elevado e encorajam diferentes formas de pensar e de aprender.
Finalmente Bills, Bills, Watson e Mason [1] apresentam um conjunto de dezasseis
tipos de tarefas matemáticas que visam o desenvolvimento do pensamento
matemático através do recurso à generalização e abstração. Este conjunto de
tipos de tarefas é consideravelmente extenso sendo que cada tipo de tarefa é
especı́fico e objetivo e permite o desenvolvimento das capacidades de
generalização e abstração. Dos vários tipos de tarefa expomos apenas dois que
são os tratados neste texto:
1. Always, Sometimes, Never true – Este tipo de tarefa pretende que os
alunos se foquem na validade de uma afirmação de uma regra geral,
classificando-a como sempre, às vezes ou nunca verdadeira. Permite que os
alunos construam e explorem exemplos de modo a justificar a classificação
da afirmação apresentada.
2. Odd-one-out – Neste tipo de tarefa é pedido aos alunos para escolherem
qual é a opção intrusa, justificando-a. Podem existir situações nas quais os
alunos podem encontrar razões para diferentes opções serem consideradas
as intrusas, tendo em conta o critério utilizado.

O estudo
O presente artigo resulta da conceção, desenvolvimento e avaliação de um projeto
de intervenção pedagógica supervisionada, concretizado no âmbito da unidade
curricular Prática de Ensino Supervisionada, incluı́da no plano de estudos do
Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico da Universidade do
Minho. Este decorreu, num primeiro momento, no 1.º ciclo do Ensino Básico,
numa turma de 3.º ano de escolaridade e, num segundo momento, no 2.º ciclo do
Ensino Básico, numa turma de 5.º ano de escolaridade. No âmbito do projeto
foram planificadas e implementadas três sessões no 1.º ciclo e seis no 2.º ciclo.
Em ambos os ciclos, o tema das sessões implementadas teve em conta o programa
oficial [2] tendo sido feito um esforço de articular o currı́culo com diferentes tipos
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de tarefas matemáticas, distintos no nı́vel de envolvimento e de desafio colocado
aos alunos.
No caso do 1.º ciclo, as tarefas propostas tiveram por base o tema Números
e Operações, mais especificamente a centena de milhar e a multiplicação. No
2.º ciclo, as atividades apresentadas aos alunos foram no âmbito da Geometria
e Medida, mais concretamente, sobre o perı́metro e área de polı́gonos.
O estudo que aqui se apresenta tem enfoque em duas tarefas implementadas na
turma de 5.º ano de escolaridade. Esta turma era constituı́da por vinte e dois
alunos, dez do sexo masculino e doze do sexo feminino.
A interpretação e avaliação da intervenção baseou-se nas notas de campo, nas
produções dos alunos, registos de observação, gravações áudio e vı́deo e nas
reflexões semanais elaboradas pela 1.ª autora.

Tarefa 1 – O intruso
A primeira tarefa proposta enquadra-se na tipologia “Odd-one-out” de Bills et
al. [1]:
1. Observa com atenção as figuras e assinala qual é a intrusa. Diz porquê.

Figura 1: “Odd-one-out”.
Pretendia-se, com esta tarefa, que os alunos observassem as figuras que lhes eram
apresentadas, reconhecessem algumas das suas caracterı́sticas e as classificassem
de acordo com algumas das suas propriedades (Figura 1).
Alguns alunos revelaram dificuldades uma vez que não lhes era dada nenhuma
indicação especı́fica do que deveriam procurar.
Ainda que grande parte dos alunos tenham indicado a figura 3 como a intrusa,
as justificações dadas focaram-se na posição de determinados quadrados que
compõem a figura e não nas caracterı́sticas das figuras, como podemos ver no
seguinte exemplo (Figura 2):
Após as resoluções individuais realizou-se um diálogo em que se questionava os
alunos sobre a forma como pensaram para a resolução da tarefa, se procuraram
semelhanças/diferenças em relação ao aspeto das figuras, se procuraram algum
tipo de caraterı́stica. Foi assim possı́vel levar os alunos a refletir sobre diferentes
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Figura 2: Tarefa 1 – Resposta de uma criança.
caraterı́sticas que se poderiam ter em consideração para a análise das figuras,
tendo surgido as seguintes: número de lados, tipo de ângulos, convexidade da
figura, perı́metro e área.
Propôs-se então que os alunos explorassem estas caracterı́sticas. A convexidade
levantou algumas dúvidas pelo que foi necessário rever esse conceito. Quando
os alunos calcularam o perı́metro e a área das figuras, disseram que a figura
intrusa era a terceira uma vez que apresentava como perı́metro 12 unidades de
medida enquanto que as restantes apenas 10 unidades de medida.

Tarefa 2 – Sempre, às vezes nunca
A segunda tarefa é do tipo “Always, Sometimes, Never true”, segundo a
classificação de Bills et al. [1].
O objetivo desta tarefa é que os alunos sejam capazes de desenvolver argumentos
e justificações matemáticas, explorando diferentes exemplos que permitam
suportar ou refutar os enunciados apresentados (Figura 3).

Figura 3: “Always, Sometimes, Never true”.
Em sala de aula, depois da leitura do enunciado, alguns alunos apresentaram
dificuldades sobre o que tinham de fazer, sendo que se efetuou uma explicação
mais detalhada sobre os objetivos da tarefa.
Em nenhuma das afirmações se verificou que todos os alunos chegaram à mesma
resposta, o que permitiu algumas discussões sobre as afirmações apresentadas.
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No caso da primeira alı́nea, as justificações dos alunos eram essencialmente
exemplos (desenhos) de figuras que possuı́ssem a mesma área e o mesmo
perı́metro e de figuras que possuı́ssem a mesma área e perı́metro diferentes.
Uma das alunas que assinalou esta afirmação como “nunca” escreveu que a frase
deveria estar escrita de forma contrária (Figura 3), afirmando que as figuras
têm sempre área menor que o perı́metro. Esta afirmação não se encontra ligada
diretamente com o enunciado presente na ficha, demonstrando que a aluna não
conseguiu realizar nenhuma inferência tendo em consideração a relação entre os
conceitos apresentados.

Figura 4: Tarefa 2 – Resposta de uma criança.
Alguns alunos referiam, principalmente na primeira afirmação, que sabiam que
nem sempre era assim, no entanto, que não conseguiam encontrar exemplos para
explicar.
Na terceira afirmação, “Se um triângulo e um paralelogramo têm a mesma
base e a mesma altura, então, a área do paralelogramo é metade da área do
triângulo”, apesar de existirem diferenças nas classificações dos alunos, tendo
em conta as justificações apresentadas, todos demonstraram saber que a área do
paralelogramo é o dobro da área de um triângulo com a mesma base e a mesma
altura. No entanto, foram encontradas dificuldades ao nı́vel da interpretação da
afirmação, o que levou à diferença de classificação. Em relação às justificações,
variaram entre desenhos/esquemas e recurso à fórmula da área das duas figuras
mencionadas. Na Figura 5 apresenta-se a justificação dada pelo aluno FS,
recorrendo a desenho:

Figura 5: Tarefa 2 – Resposta dada pelo aluno FS.
Na Figura 6, apresenta-se a justificação dada pelo aluno IM, recorrendo à
fórmula da área do triângulo:
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Figura 6: Tarefa 2 – Resposta dada pelo aluno IM.
Outra das alı́neas que mais dúvidas levantou foi a quarta alı́nea – “Quanto maior
for a altura de um triângulo, maior é a sua área”. Um dos alunos afirmou que
o enunciado era falso, justificando-o dizendo o contrário, isto é, dizendo que
quanto maior for a altura de um triângulo, menor é a sua área. Esta ideia pode
ter surgido por considerar um triângulo no qual se aumenta apenas a altura e
se mantém a base, não refletindo que é possı́vel modificar as duas variantes.
Em relação aos alunos que classificaram como sempre verdadeira, justificaram as
suas ideias apresentando exemplos, nos quais aumentavam a medida da altura
do triângulo. Como se pode ver na Figura 7, o aluno MM, recorre a exemplos
particulares para tirar conclusões de uma afirmação geral.

Figura 7: Tarefa 2 – Resposta dada pelo aluno MM.
Uma das alunas ainda recorreu à fórmula da área do triângulo para justificar a
sua escolha, referindo que ao existir uma multiplicação na fórmula, quanto maior
for uma das variáveis, maior será o seu produto (Figura 8). Nesta justificação é
possı́vel verificar que não considerou a alteração da medida da base na fórmula
nem o facto de existir, também, uma divisão.

Figura 8: Tarefa 2 – Resposta dada por uma aluna.
Na última alı́nea, apesar de também existirem diferentes classificações, aquando
da correção, todos os alunos concordaram que para que o enunciado fosse
verdade, o triângulo teria de ser um triângulo retângulo.
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Considerações finais
No final das intervenções, os alunos escreveram um pequeno comentário sobre
as tarefas que desenvolveram ao longo das sessões de intervenção, sendo que a
maioria dos alunos referiu que as tarefas eram mais complexas do que aquelas a
que estavam familiarizados, sendo que as questões eram apresentadas de outra
forma e que implicavam um maior conhecimento dos conteúdos matemáticos.
Todavia, concluı́ram que apesar de serem difı́ceis, gostaram da maioria das
tarefas propostas.
Os alunos empenharam-se na resolução das tarefas, procurando resolvê-las,
apesar das suas dificuldades, devido ao facto de se sentirem motivados para
tal, por serem tarefas que fugiam ao habitual e que os desafiavam.
Face ao exposto, parece-nos ser possı́vel concluir que a articulação de diferentes
tipos de tarefas no ensino da matemática é exequı́vel e enriquecedora, sendo
que cabe ao professor o conhecimento e a exploração de diferentes tipos de
tarefas, interligando-os com os conteúdos que pretende abordar e os objetivos
que pretende atingir. É importante salientar que o professor tem que estar
bem preparado para a implementação deste tipo de tarefas principalmente por
forma a fomentar discussões de qualidade, que visem a exploração das dúvidas
dos alunos, dos erros mais comuns que surgem entre os mesmos, promovendo
um ensino de qualidade.
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Resumo: Nesta secção do Jornal das Primeiras Matemáticas apresentam-se
regularmente alguns problemas de matemática de livros escolares portugueses do
passado.
Palavras-chave: manuais de matemática antigos, problemas de matemática
elementar.

Preâmbulo
Os problemas escolares utilizados no ensino da Matemática, em particular no
ensino elementar, têm sofrido algumas alterações ao longo dos tempos. Muitas
vezes a diferença não está nos conteúdos – pois as matérias básicas como a
aritmética e a geometria, de grosso modo, mantém-se as mesmas – mas sim na
forma e no contexto com que estes problemas são apresentados.
Nesta secção do Jornal das Primeiras Matemáticas apresentaremos regularmente
alguns problemas de matemática que foram publicados em livros escolares
portugueses do passado. Contaremos com a colaboração dos nossos leitores, que
poderão fazer-nos chegar cópias de problemas antigos que considerem
interessantes através do e-mail hbmpinto1981@gmail.com.

O exame de 1968 que se está a tornar viral . . .
Todos nós, de tempos a tempos, recebemos o mesmo e-mail vezes sem conta.
Neste número iremos apresentar um dos que mais vezes chegou à minha conta
de e-mail e que, pelo que constatei, também aparece na imprensa diversas vezes
a propósito dos exames nacionais do 4.º ano [1, 2]
De seguida reproduzimos esses conteúdos pois retratam bem o tipo de problemas
daquela época como é o caso da agricultura (note-se que nos dois pontos existem
problemas envolvendo azeite). Curioso é ainda o facto de nestes pontos haver
uma pequena secção de perguntas relativas à História de Portugal.
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 10, pp. 25–30
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Figura 1: Exame de matemática dos anos 1970 (1).
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Figura 2: Exame de matemática dos anos 1970 (2).
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Figura 3: Exame de matemática dos anos 1970 (3).
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Figura 4: Exame de matemática dos anos 1970 (4).
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Resumo: A aprendizagem de conceitos fundamentais relativos a áreas e
perı́metros no 1.º Ciclo do Ensino Básico pede uma didática cuidada. O tópico
tem alguma sofisticação, nomeadamente quando se pensa na relação entre áreas
e perı́metros de figuras planas, relação essa que não é, de forma alguma, direta.
Uma boa didática relativa a esta temática pode incidir sobre recortes,
enquadramentos, composições e decomposições, entre outras dinâmicas, e a
maneira como esses procedimentos afetam as áreas e os perı́metros das figuras
planas. Neste trabalho, apresenta-se uma análise de alguns modelos utilizados
no cotado Singapore Math.
Palavras-chave: áreas, perı́metros, geometria elementar.

Introdução
Em [1], Liping Ma compara, através de entrevistas, os desempenhos de
professores de matemática elementar chineses e norte-americanos. O estudo
baseia-se em perguntas simples. Uma delas é a seguinte:
Imagine que uma das suas alunas chega à aula muito entusiasmada.
Ela diz-lhe que descobriu uma teoria que você nunca havia ensinado
à turma. Explica ter descoberto que, à medida que o perı́metro de
uma figura fechada aumenta, a área também aumenta. Mostra-lhe
a figura seguinte para provar o que está a dizer:
4 cm
4 cm

8 cm
4 cm

Perı́metro = 16 cm
Área = 16 cm2

Perı́metro = 24 cm
Área = 32 cm2

Como responderia a esta aluna?
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Segundo Liping Ma, para a maioria dos professores do estudo, a “teoria da
aluna era uma nova teoria de que ouviam falar pela primeira vez”. Percentagens
similares de professores chineses e norte-americanos aceitaram a teoria
imediatamente.
No entanto, a teoria é escandalosamente falsa! Considere-se um retângulo com
1000 cm de base e 0,001 cm de altura. Este estreitı́ssimo retângulo tem apenas
1 cm2 de área, embora tenha 2000,002 cm de perı́metro. Na realidade, um
retângulo com um perı́metro arbitrariamente grande pode ter, ao mesmo tempo,
uma área arbitrariamente pequena. A relação entre a área e o perı́metro de uma
figura plana não é tão direta como pensava a aluna do estudo de Liping Ma. A
análise dessa relação tem forçosamente de ter em conta alguns fatores.
Neste artigo apresenta-se uma análise de alguns fatores determinantes, bem
como de uma didática adequada para fazer com que os alunos ganhem uma
“boa intuição” quanto aos mesmos. Esta análise recorre a exercı́cios e problemas
propostos em livros escolares baseados no cotado Singapore Math [7]. Mais
informação sobre esta temática pode ser encontrada, por exemplo, em [8].

Abordagem dinâmica respeitante à relação entre
áreas e perı́metros: a ideia de contribuição
A Figura 1 mostra um exercı́cio (3.º ano de escolaridade) retirado de um dos
manuais Maths – No Problem! 1 [5].

Figura 1: [5], p. 189.

1 A coleção Maths – No Problem! apresenta um conjunto de manuais de Matemática,
teóricos e práticos, para os primeiros anos de escolaridade, inspirados e apoiados por
especialistas do Singapore Math e concebidos para satisfazer o 2014 English National
Curriculum, atualmente em implementação em escolas do Reino Unido [3].
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Como se poderá pensar, tendo em vista evitar a estratégia de tentativa e erro?
A resposta a esta questão pode ser encontrada através de uma outra questão:
com que lados contribuem os dois quadrados em baixo para o perı́metro da
figura A?
A resposta é simples; o quadrado em baixo, à direita, contribui com 3 lados
(Figura 2, a vermelho) e o quadrado em baixo, à esquerda, contribui com 2
lados (Figura 2, a azul).

Figura 2: Ideia de contribuição: identificação de alguns quadrados chave e
contagem dos lados desses quadrados que contribuem para o perı́metro da figura.
Sendo assim, através de um movimento, é possı́vel obter uma figura com uma
forma diferente, mas mantendo o perı́metro. Basta manter as contribuições.
A Figura 3, em cima, mostra uma maneira muito simples de efetuar um
movimento com esse propósito. Em baixo, pode ver-se um outro exemplo,
ligeiramente mais sofisticado. Com este tipo de exercı́cios, as crianças podem
constar um facto importante:
Há muitas figuras planas com formas distintas que têm o mesmo perı́metro.
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Figura 3: Dois movimentos que mantêm o valor do perı́metro.

A ideia de contribuição é muito útil para analisar a “teoria” da aluna do estudo
de Liping Ma. Considere-se o exercı́cio exposto na Figura 4. Começando pela
a alı́nea b), a Figura 5 mostra que os recortes não alteram o perı́metro. Já
quanto à alı́nea a), um dos recortes cria uma reentrância sem ser no canto.
Nesses casos, a área decresce, mas o perı́metro aumenta, tal como se ilustra na
Figura 6. Antes da ocorrência da dita reentrância, a contribuição é de um lado
(4 cm). Após o recorte que origina a reentrância, a contribuição passa a ser
de 3 lados. Consequentemente, após os recortes, o perı́metro aumenta 8 cm (o
recorte superior, como já foi visto, é neutro). Antes dos recortes, a figura plana
tem 44 cm de perı́metro; após os recortes, a figura plana tem 52 cm de perı́metro.
Ao contrário, quando se recortam saliências sem ser dos cantos, os perı́metros
diminuem. Sendo assim, quanto ao perı́metro, um recorte tanto pode ser
diminuidor, como neutro ou incrementador (Figura 7). Isso explica o facto
de não haver relação direta entre a área e o perı́metro de uma figura plana, bem
como a incorreção da “teoria” da aluna do estudo de Liping Ma.
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Figura 4: [5], p. 203.

Figura 5: Recortes neutros.
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Figura 6: Recorte incrementador (recorte da esquerda).

Figura 7: Em cima: figura original com 24 unidades de perı́metro; Em baixo,
à esquerda: figura após recorte diminuidor, com 20 unidades de perı́metro; Em
baixo, ao centro: figura após recorte neutro, com 24 unidades de perı́metro;
Em baixo, à direita: figura após recorte incrementador, com 28 unidades de
perı́metro.

Perı́metros: a ideia de enquadramento
Considere-se o exercı́cio exposto na Figura 8.

Figura 8: Qual é o perı́metro de cada uma das figuras planas?
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É fácil constatar que todas as quatro figuras planas têm o mesmo perı́metro
(14 unidades). A razão para tal pode ser entendida observando a Figura 9. A
figura plana à esquerda é um retângulo 4×3 e as restantes figuras podem ser
enquadradas por um retângulo desse tipo. Sendo assim, utilizando novamente
uma abordagem dinâmica, é possı́vel imaginar movimentos de partes dos lados
desse retângulo, de forma a formar cada uma das figuras. Por esse motivo,
todas as figuras têm de manter o perı́metro do retângulo inicial. Outra forma
de pensar consiste em usar o que já foi analisado na secção anterior. Cada uma
das figuras à direita pode ser obtida através de recortes neutros efetuados no
retângulo 4×3.

Figura 9: Ideia de enquadramento.
Considere-se outro exemplo, retirado de [2], livro escolar português, também
inspirado no Singapore Math (Figura 10). Naturalmente, as duas primeiras
alı́neas incentivam um raciocı́nio aditivo e um raciocı́nio subtrativo, raciocı́nios
tı́picos em exercı́cios deste género (lado verde: 2+3; lado preto: 8−5). A última
alı́nea pode ser resolvida somando as medidas dos lados (3+8+5+5+2+3).

Figura 10: [2], p. 158.
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áreas e perı́metros no 1.º ciclo do ensino básico

É interessante verificar que, se o objetivo fosse apenas a determinação do
perı́metro da figura plana, o exercı́cio teria informação a mais. Para melhor se
entender o que se pretende dizer com isto, considere-se a Figura 11. Mais uma
vez, utilizando a ideia de enquadramento, constata-se que a figura plana tem
26 cm de perı́metro. Ou seja, a única informação necessária para a determinação
do perı́metro é uma medida horizontal e uma medida vertical. É claro que as
medidas dos lados vermelho, laranja, preto e amarelo deixam de ser
determináveis. Mas, não é por isso que o perı́metro deixa de ser determinável.
Este exemplo mostra o poder da ideia de enquadramento.

Figura 11: Qual é o perı́metro da figura?

Perı́metros: uma estratégia de cálculo mental
Quando se pretende determinar o perı́metro de um quadrado ou de um retângulo
não quadrado, é sabido que a utilização da multiplicação é um procedimento
acertado. A Figura 12 mostra um exercı́cio retirado de [5], ilustrando isso
mesmo. Em relação ao quadrado (à esquerda), uma vez que os lados são todos
iguais, o perı́metro pode ser determinado através do cálculo 4×8. Em relação
ao retângulo não quadrado (à direita), uma vez que há dois pares de lados
com a mesma medida, o perı́metro pode ser determinado através do cálculo
2×(12+20) (ou 2×12+2×20). No que a retângulos diz respeito, o processo é,
portanto, bastante expedito.

Figura 12: [5], p. 198.
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A utilização da multiplicação, juntamente com as já exploradas ideias de
contribuição e enquadramento, permite que a determinação de perı́metros de
figuras planas como a da Figura 11 se torne bastante simples. No caso dessa
figura plana, basta efetuar o cálculo 4×(5+8), uma vez que, como vimos, esse
polı́gono tem o mesmo perı́metro que o retângulo que o enquadra.
Explorando um pouco mais esta análise, é possı́vel desenvolver uma estratégia
de cálculo mental ainda mais sofisticada, envolvendo o ato de completar.
Considere-se o exercı́cio exibido na Figura 13.

Figura 13: Qual é o perı́metro da figura?
A estratégia começa por completar a figura plana, juntando um quadrado
(Figura 14). O polı́gono resultante passa a ter o mesmo perı́metro que o
retângulo que o enquadra, ou seja, 22 unidades (2×(5+6)). Retirando novamente
o quadrado azul, obtém-se a figura plana inicial. Essa remoção acrescenta uma
contribuição de 2 lados e, portanto, o perı́metro pretendido é igual a 24 unidades.

Figura 14: Completando a figura plana.

Áreas: tipificação de estratégias envolvendo
composição e decomposição de figuras planas
No que diz respeito a áreas de figuras planas, um dos primeiros aspetos que
se deve trabalhar com os alunos é o raciocı́nio multiplicativo. Considere-se
o exercı́cio exposto na Figura 15. Uma vez que os polı́gonos em causa são
retângulos, as sua áreas podem ser determinadas através da multiplicação. Por
exemplo, a figura A tem 2 linhas, cada uma com 3 unidades quadradas. Sendo
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assim, a sua área é igual a 2×3 unidades quadradas, o que resulta em 6 unidades
quadradas. Estão em causa repetições, um elemento fundamental dos contextos
de multiplicação no sentido aditivo. Se o papel de multiplicador tivesse sido
associado ao número de colunas dir-se-ia algo como “A figura A tem 3 colunas,
cada uma com 2 unidades quadradas, logo a sua área é igual a 3×2 unidades
quadradas.”. Este tipo de exercı́cios é bastante apropriado para trabalhar a
propriedade comutativa da multiplicação que, nestes contextos, pode ser vista
como a mudança do papel de multiplicador, umas vezes associado ao número
de linhas, outras ao número de colunas.

Figura 15: [2], p. 172.
Numa segunda fase, é importante trabalhar a ideia de decomposição.
Considere-se o exercı́cio apresentado na Figura 16. Neste caso, o procedimento
para determinar as áreas pode ser baseado em dois passos. Em primeiro lugar,
os alunos podem decompor cada uma das figuras planas num certo número de
retângulos. Em segundo lugar, podem utilizar o raciocı́nio multiplicativo para
determinarem as áreas dos retângulos, calculando depois a área total de cada
figura plana através de uma adição. Trata-se de dividir para conquistar: uma
possı́vel resolução pode ser observada na Figura 17.
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Figura 16: [2], p. 173.

Figura 17: [2], p. 173 – uma possı́vel resolução.
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41

42
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Numa terceira fase, o aluno pode trabalhar a ideia de que a área de um triângulo
corresponde a metade da área do retângulo que o enquadra. Uma boa estratégia
consiste em mostrar que se pode juntar triângulos de forma a compor quadrados
ou retângulos não quadrados. A Figura 18 mostra um exercı́cio com esse
propósito e a Figura 19 uma possı́vel resolução.

Figura 18: [2], p. 174.

Figura 19: [2], p. 174 – uma possı́vel resolução.
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Outra boa estratégia utiliza novamente a ideia de enquadramento. Por
exemplo, ao enquadrar um triângulo retângulo, é fácil verificar que a hipotenusa
desse triângulo divide o retângulo que o enquadra em duas partes equivalentes.
A Figura 20 mostra um exercı́cio com esse propósito e a Figura 21 uma possı́vel
resolução.

Figura 20: [2], p. 175.

Figura 21: [2], p. 175 – uma possı́vel resolução.
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Numa quarta fase, podem trabalhar-se estratégias mais sofisticadas envolvendo
enquadramentos seguidos de decomposições. Esse tipo de estratégias
combina as ideias trabalhadas nas fases anteriores. A Figura 22 mostra um
exercı́cio com esse propósito e a Figura 23 uma possı́vel resolução.

Figura 22: [2], p. 180.

Figura 23: [2], p. 180 – uma possı́vel resolução.
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Embora possa apresentar um maior grau de complexidade para o 1.º Ciclo do
Ensino Básico, há uma estratégia que pode constituir a base para uma quinta
fase de trabalho (mais adequada para o 2.º Ciclo do Ensino Básico). Trata-se
da estratégia de exclusão. Considere-se o exercı́cio ilustrado na Figura 24.

Figura 24: Qual é a área deste triângulo?
Após enquadramento, obtém-se o que se mostra na Figura 25. Infortunadamente,
em relação a este caso, a utilização dos pensamentos anteriores não é tão simples.

Figura 25: Enquadramento de um triângulo “difı́cil”.
Tendo em vista atacar o problema de outra maneira, comece-se por colorir
as zonas exteriores ao triângulo que estejam no interior do enquadramento
(Figura 26).

Figura 26: Coloração útil.
É fácil observar que a área pretendida pode ser obtida subtraindo à área total do
retângulo resultante do enquadramento as áreas dos triângulos vermelho e verde,
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áreas e perı́metros no 1.º ciclo do ensino básico

respeitantes a zonas não pretendidas. Com este exemplo, apercebemo-nos que
há duas estratégias comuns para a determinação de áreas, a direta e a indireta.
No caso da indireta, subtrai-se a uma área total a área não desejada, com o
objetivo de determinar a área desejada. Esta estratégia é indicada quando a
determinação das áreas total e indesejada é mais simples do que a determinação
direta da área desejada. No exemplo em causa, a área do triângulo azul é igual
a 18−(9+4,5) unidades de área, ou seja, 4,5 unidades de área.

Considerações adicionais sobre a relação entre
áreas e perı́metros de figuras planas
A Figura 27 mostra um exercı́cio ([6], 4.º ano de escolaridade) que refuta
claramente a “teoria” da aluna do estudo de Liping Ma. Uma vez que as figuras
planas foram bem escolhidas, professores e alunos têm mais uma oportunidade
de trabalhar o facto de a relação entre áreas e perı́metros não ser direta.

Figura 27: [6], p. 107.
Na resolução (Figura 28), pode ver-se, por exemplo, que a figura C tem um
perı́metro inferior ao da figura B, embora tenha mais área. Ao contrário, a
figura E tanto tem mais área como tem mais perı́metro do que a figura A. As
figuras A e D têm a mesma área, mas perı́metros diferentes (bem como as figuras
B e E). Já as figuras C e E têm o mesmo perı́metro, mas áreas diferentes.
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Figura 28: [6], p. 107.
Ainda em [6], há um exercı́cio “filosófico” cuja resolução parcial se pode ver
na Figura 29. A pergunta em baixo é muito interessante e deve ser objeto de
análise. Dois casos extremos estão desenhados na grelha. O quadrado 4×4
é, dos retângulos com 16 unidades quadradas de área, aquele que tem menor
perı́metro. O retângulo 1×16 tem um perı́metro bem maior. Por que é que isso
acontece?

Figura 29: [6], p. 115.
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É possı́vel usar novamente a ideia de contribuição para se alcançar uma resposta
interessante. Observe-se a Figura 30. Os quatro quadrados unitários que estão
nos cantos do quadrado 4×4 contribuem para o perı́metro com 2 lados. Há
outros oito quadrados unitários que contribuem com 1 lado. E há quatro
quadrados unitários no interior que não contribuem para o perı́metro! Pensando
no retângulo 1×16, os dois quadrados unitários das pontas contribuem com 3
lados e os restantes contribuem com 2 lados. Todos contribuem! É agora fácil
perceber o fenómeno: quanto menos estreita e mais “circular” for a figura plana,
maior será a “zona sem contribuição” para o perı́metro.

Figura 30: [6], p. 115 – contribuições para o perı́metro.
É sabido que, de todas as figuras planas isoperimétricas (figuras com o mesmo
perı́metro), a que maximiza a área é o cı́rculo. Não querendo utilizar a ideia de
contribuição, há também um interessante argumento algébrico relacionado com
esta temática. Considere-se um retângulo 3×7 (3 linhas de 7 quadrados). Esse
retângulo tem 20 unidades de perı́metro e 21 unidades de área. Supondo que
se pode mudar o retângulo acrescentando uma linha ou uma coluna (mudando
para 4×7 ou para 3×8), qual deve ser a opção de forma a se obter o valor mais
elevado para a área? Repare-se que, quanto ao perı́metro, tanto o retângulo 4×7
como o retângulo 3×8 passam a ter 22 unidades de perı́metro. Mas, quanto à
área, em qual deles se observa um maior acréscimo?
Deve acrescentar-se uma linha de 7 quadrados. É fácil entender essa opção: se
se acrescentasse uma coluna, essa coluna teria apenas 3 quadrados unitários.
Sendo assim, deve preferir-se o retângulo 4×7 e não o retângulo 3×8. Este
argumento baseia-se apenas na multiplicação no sentido aditivo. Deve querer-se
dois fatores próximos em grandeza (retângulo próximo do quadrado) e não dois
fatores distantes em grandeza (“retângulos estreitos”). Portanto, quanto mais
“circular” for a figura tendencialmente maior será a sua área.
Segundo a mitologia romana, a princesa Dido, filha de um rei fenı́cio, tendo a
vida ameaçada, fugiu para o norte da África. Prometeram-lhe a extensão de
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terra que pudesse cercar com o couro de um boi. Sabendo isso, com o couro, ela
preparou um longo e fino fio, estendendo-o em forma de semicı́rculo, de modo a
aproveitar a proximidade da costa. Dessa forma, obteve a maior área possı́vel.
E nasceu a cidade de Cartago. Em [9] é possı́vel encontrar uma interessante
proposta de atividade para crianças (Figura 31).

Figura 31: Lenda de Dido [9], p. 26.

Considerações finais
No atual currı́culo português [4], é possı́vel encontrar descritores que apontam
para os seguintes objetivos:
 Construir numa grelha quadriculada figuras não geometricamente iguais
com o mesmo perı́metro.
 Reconhecer que figuras com a mesma área podem ter perı́metros diferentes.
 Fixar uma unidade de comprimento e identificar a área de um quadrado
de lado de medida 1 como uma “unidade quadrada”.
 Medir a área de figuras decomponı́veis em unidades quadradas.
 Enquadrar a área de uma figura utilizando figuras decomponı́veis em
unidades quadradas.
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 10, pp. 31–50
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 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.

Em anteriores programas, naturalmente, o recurso a grelhas quadriculadas
também era proposto. Tal como será, certamente, em futuros programas. Mas,
nunca se deve perder de vista um vasto leque de abordagens dinâmicas
relacionadas com as ideias de contribuição, movimento, enquadramento e recorte,
entre outros aspetos. Essas abordagens podem ser analisadas e, de alguma
forma, estruturadas e organizadas. Este artigo constitui um contributo nesse
sentido.
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Resumo: Com a introdução da Estatı́stica nos primeiros anos escolares importa
desenvolver a formação dos professores que ensinam esse tema no 1.º e/ou
2.º ciclo do ensino básico. No presente estudo analisaram-se gráficos produzidos
por futuros professores dos primeiros anos no âmbito da realização de projetos
de natureza investigativa. Dessa análise, salientam-se dificuldades em relação
à adequação do tipo de gráfico selecionado, à construção do gráfico ou a uma
interpretação do gráfico mais centrada na leitura da informação explı́cita do
que na interpretação. Donde, estes resultados apontam para a necessidade de
aprofundar o conhecimento sobre gráficos destes futuros professores.
Palavras-chave: gráficos estatı́sticos; seleção, construção e interpretação;
futuros professores dos primeiros anos.

Introdução
Com a introdução das Probabilidades e da Estatı́stica nos programas escolares,
desde os primeiros anos escolares até ao final do ensino secundário, requer-se
que os respetivos professores destes nı́veis de escolaridade desenvolvam uma
formação adequada às exigências de um ensino de qualidade.
No caso dos professores dos primeiros anos, eles terão de lecionar os conteúdos
do tema Organização e Tratamento de Dados contemplados no 1.º e/ou 2.º ciclo
do ensino básico, que atualmente integra apenas conteúdos de Estatı́stica [7].
Mais concretamente, no 1.º ciclo estudam-se frequências e tabelas de frequências
(absolutas, relativas e percentagem), gráficos (gráficos de pontos, pictogramas,
gráficos de barras, diagramas de caule-e-folhas) e estatı́sticas (moda, máximo,
mı́nimo, amplitude); enquanto no 2.º ciclo se estudam gráficos (gráficos de linhas
e gráficos circulares), estatı́sticas (média), população e unidade estatı́stica e
variáveis quantitativas e qualitativas.
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Constatamos, assim, que os gráficos, que são objeto de estudo neste trabalho,
estão muito presentes no ensino dos dois primeiros ciclos do ensino básico,
quer ao nı́vel da variedade de tipos de gráficos, quer pelo facto de estarem
presentes em todos os anos escolares. Deste modo, tratando-se de um tema
importante do currı́culo de Estatı́stica, seguidamente iremos referir-nos a três
aspetos a considerar no estudo dos gráficos estatı́sticos: a escolha do gráfico
para representar os dados; a construção do gráfico e a leitura e interpretação do
gráfico.
A escolha do gráfico para representar os dados é um aspeto crı́tico no estudo
dos gráficos pois a seleção de um gráfico não adequado à situação em estudo,
naturalmente, comprometerá as outras duas etapas, a construção do gráfico e
a leitura e interpretação do gráfico. Este aspeto é caracterı́stico da exploração
de tarefas mais abertas, de tarefas de aplicação ou de projetos investigativos.
No caso dos projetos investigativos, Batanero, Dı́az, Contreras e Arteaga [1]
referem que a exploração deste tipo de tarefas é muito valorizada atualmente
na medida em que aumenta a motivação dos alunos e releva o contexto e a sua
natureza realista.
Na seleção de um gráfico adequado para a representação dos dados desempenha
um papel decisivo o tipo de variável estatı́stica em estudo. Por exemplo, se
tivermos dados de uma variável qualitativa ou quantitativa discreta recorremos
a um gráfico de barras ou a um gráfico circular, sendo que no caso do gráfico
circular ele não é aconselhável quando a variável estatı́stica tem um elevado
número de valores ou frequências desses valores próximas de zero, pois, nesse
caso, torna-se difı́cil a leitura e interpretação do gráfico. Numa variável
quantitativa discreta usamos um gráfico de linhas quando ela é de natureza
cronológica, recorremos a um diagrama de extremos e quartis quando os dados
apresentam uma considerável variabilidade e a um diagrama de caule-e-folhas
quando os dados apresentam uma considerável variabilidade e se podem
estabelecer diferentes caules. Já perante uma variável estatı́stica contı́nua,
devemos recorrer a um histograma.
Morais e Fernandes [8] e Fernandes, Morais e Lacaz [5] verificaram que os alunos
do 9.º ano de escolaridade revelaram muitas dificuldades na escolha dos gráficos
adequados para a representação dos dados. Nos três itens propostos aos alunos,
verificou-se um melhor desempenho no item que envolvia a representação gráfica
de uma variável quantitativa discreta, seguindo-se o item em que se pedia a
representação gráfica para comparar os valores da variável anterior segundo
as categorias género masculino e feminino e, por último, um desempenho muito
fraco no item em que se requeria a representação gráfica de uma variável
quantitativa contı́nua.
Uma vez selecionado o tipo de gráfico, a etapa seguinte consiste em construı́-lo.
Para Friel, Curcio e Bright [6], um gráfico é constituı́do por quatro elementos: a
dimensão visual do gráfico, designada por especificadores, usada para representar
os valores dos dados, como por exemplo as barras num gráfico de barras; as
etiquetas, que designam os nomes que se dá a cada um dos elementos dos
especificadores, tal como a barra de um gráfico de barras; o tı́tulo do gráfico,
Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 10, pp. 51–60
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que pode ser considerado um tipo de etiqueta; e, ainda, o fundo do gráfico, que
pode incluir qualquer coloração, rede e fotos sobre os quais o gráfico pode ser
sobreposto. Para estes autores, para além destes quatro elementos, cada tipo
de gráfico está associado à sua própria linguagem, permitindo, desta forma, que
se discuta sobre os dados nele apresentados.
No estudo de Fernandes et al. [5], em relação aos gráficos construı́dos pelos
alunos, destacou-se claramente a utilização do gráfico de barras simples. Quando
este gráfico era adequado para representar a variável, verificou-se uma elevada
percentagem de respostas corretas ou parcialmente corretas; quando este gráfico
não era apropriado para representar a variável, verificou-se uma redução das
respostas corretas e parcialmente corretas. Esta redução foi particularmente
drástica no caso que envolvia a construção de um histograma. Neste item pouco
menos de metade dos alunos não responderam e os restantes contruı́ram gráficos
de barras, gráficos circulares, gráficos de linhas e gráficos cartesianos.
Além da escolha de um gráfico não adequado para representar os dados, os
gráficos contruı́dos pelos alunos também apresentavam várias falhas que são
documentadas na literatura (e.g., [4] e [9]), designadamente a ausência de tı́tulo
e de rótulos nos eixos, o estabelecimento de escalas não adequadas e a falta
de rigor na construção do gráfico. Para Friel et al. [6] esses aspetos, que eles
designam por estrutura do gráfico, são importantes pois dão-nos informação
sobre o tipo de medições que estão a ser utilizadas e os dados que estão a ser
medidos.
Por último, construı́do o gráfico que representa os dados, importa saber lê-lo e
interpretá-lo. Curcio [2] distingue três nı́veis de compreensão de um gráfico: no
primeiro, ler os dados, requer-se que o leitor faça uma leitura literal do gráfico,
que se realiza através da leitura dos factos que nele estão representados; no
segundo, ler entre os dados, o aluno deve combinar e integrar a informação e
identificar relações matemáticas através de algum conhecimento prévio sobre o
assunto tratado no gráfico; e no terceiro, ler além dos dados, pressupõe-se que
o aluno, ao ler a informação do gráfico, infira a informação total e tenha um
conhecimento prévio aprofundado sobre o assunto referente aos dados do gráfico.
Segundo Friel et al. [6], os alunos têm poucas dificuldades no primeiro nı́vel. No
entanto, quando se deparam com questões do segundo e terceiro nı́veis verifica-se
que cometem erros, que podem estar relacionados com os conhecimentos
matemáticos ou com a própria leitura e linguagem dos gráficos, referindo que
os alunos devem fazer inferências a partir da representação do gráfico com a
finalidade de interpretar os dados.
No estudo de Fernandes e Morais [3], sobre a leitura e interpretação de gráficos
por alunos do 9.º ano, verificou-se que o desempenho dos alunos se distinguiu
claramente no nı́vel ler os dados, em que a grande maioria dos alunos foram
capazes de responder corretamente, e nos nı́veis ler entre os dados e ler além
dos dados apenas cerca de 13 dos alunos ou menos foram capazes de responder
corretamente.
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Enquanto nesta secção se apresentaram estudos em que se exemplifica o
desempenho de alunos no tema gráficos estatı́sticos, na próxima secção
apresentam-se e analisam-se exemplos de gráficos elaborados por futuros
professores dos primeiros anos nesse mesmo tema.

Exploração de gráficos estatı́sticos por futuros
professores
Os futuros professores dos primeiros anos encontravam-se a frequentar a unidade
curricular de Probabilidades e Estatı́stica, integrada no 2.º ano da Licenciatura
em Educação Básica de uma Universidade. No âmbito da avaliação, os futuros
professores, organizados em pequenos grupos, realizaram projetos de natureza
investigativa. Ora, neste tipo de tarefa, os futuros professores tiveram de
escolher os métodos estatı́sticos a usar na análise estatı́stica, que no presente
estudo se circunscreve ao tipo de gráfico a aplicar. Depois de decidido o tipo de
gráfico estatı́stico, esperava-se que o grupo construı́sse o gráfico, podendo para
tal recorrer a uma folha de cálculo, e o interpretasse.
Seguidamente são apresentados vários exemplos de gráficos extraı́dos dos
relatórios dos trabalhos de grupo que ilustram o desempenho dos futuros
professores no conteúdo gráficos.

Exemplo 1
Na Figura 1 regista-se o gráfico construı́do pelo Grupo 1 para representar os
dados referentes ao número de horas dedicados ao estudo pelos alunos do 6.º ano
de uma escola.

Figura 1: Gráfico usado pelo Grupo 1 para representar os dados.

Observa-se que a escolha efetuada pelo Grupo 1 não é adequada pois, tratando-se
de uma variável quantitativa contı́nua, o gráfico adequado seria o histograma
e não o gráfico de barras, como considerou o Grupo 1. Embora o grupo tenha
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definido intervalos de classe, com uma classe de amplitude distinta das restantes,
a classe [30m, 1h[, tal não levou o grupo a decidir-se pelo histograma, que é
um tipo de gráfico que envolve intervalos de classe. Adicionalmente, além da
escolha errada do tipo de gráfico, observa-se também que no gráfico se omitem
as etiquetas de ambos os eixos.
Neste exemplo, o grupo não apresentou quaisquer conclusões a partir da leitura
e interpretação do gráfico construı́do.

Exemplo 2
Na Figura 2 apresenta-se o gráfico construı́do pelo Grupo 2 para representar a
frequência com que crianças consomem fast food.

Figura 2: Gráfico usado pelo Grupo 2 para representar os dados.

Tratando-se de uma variável qualitativa ordinal, conclui-se que o gráfico de
barras que foi escolhido pelo Grupo 2 é adequado à situação. Contudo, as
categorias “mais que uma vez por semana” e “pelo menos duas vezes por
semana” não são disjuntas, além de que se omitem as etiquetas dos eixos e
a legenda é desnecessária.
A seguir, o Grupo 2 fez uma análise do gráfico, antes construı́do, nos seguintes
termos:
Verificamos que houve um maior número de alunos a assumir que
come fast food “uma vez por mês” (7 alunos); 4 alunos responderam
que comem fast food “mais que uma vez por semana”; 5 comem “uma
vez por semana” e 4 comem “pelo menos duas vezes por semana”.
Em termos da análise do gráfico, verifica-se que os alunos do grupo repetem
informação que está explı́cita no gráfico, o que significa que eles fazem uma
leitura e interpretação do gráfico ao nı́vel 1 [2], que é o nı́vel mais baixo de
compreensão do gráfico.
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Exemplo 3
Nos dois gráficos da Figura 3 representam-se os nı́veis obtidos pelos alunos
de uma turma do 4.º ano nas disciplinas de Matemática e Lı́ngua Portuguesa
segundo o género.

Figura 3: Gráficos usado pelo Grupo 3 para representar os dados.

Tratando-se de uma variável quantitativa discreta, conclui-se que o gráfico de
barras é um tipo de gráfico adequado para representar as classificações obtidas
pelos alunos. Contudo, já a construção de dois gráficos de barras separados
não é uma representação gráfica adequada para comparar os nı́veis obtidos em
cada disciplina segundo a variável género. Neste caso, o recurso a um gráfico
de barras agrupadas ou empilhadas permitiria uma comparação mais imediata
entre os nı́veis obtidos pelas raparigas e pelos rapazes. Além disso, seria mais
adequado considerar na legenda do gráfico os valores da variável género e no
eixo horizontal os nı́veis de classificação.
Uma vez construı́dos os gráficos, o Grupo 3 fez a seguinte análise desses gráficos:
Na turma B4 não se registaram notas negativas em nenhuma das
duas disciplinas. Relativamente à disciplina de matemática, 3 das
10 raparigas obtiveram a nota 5, e apenas 2 em 14 rapazes obtiveram
esta mesma classificação. No que diz respeito à disciplina de lı́ngua
portuguesa, as raparigas apenas obtiveram classificações de 4 e 5,
sendo que 4 das 10 raparigas e apenas 2 dos 14 rapazes obtiveram
a classificação de 5. Podemos assim concluir que, de forma geral,
nesta turma, as raparigas alcançaram melhores resultados.
Em termos de leitura e interpretação dos gráficos, verifica-se a coexistência
dos dois primeiros nı́veis de Curcio [2]: o nı́vel de ler os dados explı́citos no
gráfico, que corresponde ao primeiro nı́vel, e o nı́vel de ler entre os dados, que
corresponde ao segundo nı́vel e implica alguma transformação ou sı́nteses dos
dados. O segundo nı́vel acontece quando os alunos do grupo afirmam que não
existem notas negativas, que as raparigas alcançaram melhores resultados e
quando se efetuam comparações com o número de alunos de um dos géneros.
Em qualquer caso, estas conclusões não podem ser obtidas diretamente dos
gráficos, antes requer-se uma análise global do gráfico, com alguma combinação
e integração de informação explı́cita no gráfico.
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Exemplo 4
Na Figura 4 apresentam-se dois tipos distintos de gráficos para representar a
disciplina preferida dos alunos de uma turma do 4.º ano, especificamente um
gráfico de barras e um gráfico de linhas.

Figura 4: Gráfico usado pelo Grupo 4 para representar os dados.
Sendo a variável em estudo a “disciplina preferida dos alunos”, do tipo
qualitativa nominal, conclui-se que o gráfico de barras é adequado para a
representação dos dados, mas o gráfico de linhas não é apropriado pois não se
pode estabelecer uma ordem entre os valores da variável. Além disso, também
está ausente qualquer sequência cronológica, que é um atributo associado a este
tipo de gráficos.
Em termos da analise dos gráficos, o grupo referiu o seguinte:
Por observação ao gráfico 6 constatamos que a disciplina favorita
na turma do 4.º ano é também a Educação Fı́sica [tinham estudado
antes uma turma do 3.º ano]. Dos alunos do 4.º ano, 43% dos alunos
preferem a disciplina de Educação Fı́sica, sendo esta a moda na
turma em questão. Contudo, pode-se salientar que existe maior
diversidade no que respeita à preferência de disciplina entre a turma
do 4.º e do 3.º ano.
As duas conclusões do grupo, referência à moda e à diversidade dos dados,
requerem uma análise global dos gráficos, podendo então dizer-se que se trata
de uma interpretação ao nı́vel de ler entre os dados, que é o segundo nı́vel de
Curcio [2]. Já a referência à percentagem de alunos que preferem a disciplina
de Educação Fı́sica corresponde ao primeiro nı́vel de Curcio [2], que significa ler
os dados explı́citos no gráfico.

Exemplo 5
Na Figura 5 representa-se, através de um diagrama de extremos e quartis, os
dados referentes aos pesos dos alunos de uma turma do 6.º ano.
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Figura 5: Gráfico usado pelo Grupo 5 para representar a variável estatı́stica.

Ora, sendo a variável “peso do aluno” uma variável quantitativa com valores
pouco repetidos, é adequado recorrer a um diagrama de extremos e quartis para
representar os dados, tal como os alunos do grupo fizeram.
Depois de construı́do o diagrama, em termos da análise do diagrama de extremos
e quartis, o grupo referiu que:
Observamos que a “caixa de bigodes” é definida pelos quartis
(Q1 = 37; Q2 = Me = 42 e Q3 = 53) e os bigodes pelos valores
mı́nimo (33 kg) e máximo (60 kg).
Portanto, na sua análise, o grupo referiu-se aos valores explı́citos no diagrama
de extremos e quartis, tratando-se, por isso, de uma leitura do diagrama de
extremos e quartis ao nı́vel ler os dados. Embora este tipo de gráfico permita
avaliar aspetos diversos dos dados, como sejam o centro, a dispersão e a simetria,
o grupo não se referiu a qualquer deles, ficando-se por uma análise mais
superficial dos dados.

Conclusão e implicação
A atividade de construir, ler e interpretar gráficos estatı́sticos no contexto
da realização de projetos de natureza investigativa reveste-se de uma grande
relevância, conforme se constata na literatura [1] e pelo facto de que essa
atividade envolve os vários aspetos do estudo dos gráficos. Nestes projetos, é
necessário selecionar o tipo de gráfico a utilizar, contruı́-lo e lê-lo e interpretá-lo.
A partir dos exemplos apresentados na secção anterior, conclui-se que os futuros
professores revelaram dificuldades na escolha do gráfico apropriado para
representar os dados e também na sua construção, principalmente ao omitirem o
tı́tulo e as designações dos eixos. Já as dificuldades relativas ao estabelecimento
da escala e ao rigor do gráfico, observadas por Espinel et al. [4] e Ruiz et al.
[9], não se verificaram neste estudo, o que se explica pelo facto de os futuros
professores terem usado uma folha de cálculo para construir os gráficos.
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Uma vez construı́dos os gráficos, os futuros professores deviam analisá-los para
extrair conclusões acerca da situação em estudo, o quem nem sempre aconteceu.
Quando aconteceu, verificou-se que os futuros professores repetiram informação
explı́cita dos gráficos, significando que a sua análise se situou ao nı́vel de ler
os dados. Outras vezes, os futuros professores efetuaram análises globais dos
gráficos, sintetizando-as de seguida, significando que a sua análise se realizou
ao nı́vel de ler entre os dados. Assim, conclui-se que os futuros professores
analisaram os gráficos segundo os dois primeiros nı́veis de Curcio [2], mais
frequentemente no primeiro nı́vel, e não recorreram ao terceiro nı́vel, ler para
além dos dados.
Os resultados da análise dos gráficos escolhidos, produzidos e interpretados
pelos futuros professores mostram que eles necessitam de aprofundar os seus
conhecimentos sobre gráficos estatı́sticos, até porque eles revelaram dificuldades
em tipos de gráficos que terão de ensinar futuramente aos seus alunos, como
sejam os gráficos de barras, os gráficos de barras agrupadas ou empilhadas e os
gráficos de linhas.
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