
 





Propriedade e Edição
Associação para a Educação Matemática Elementar, Escola EB1 da Arcela
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Problemas e Desafios

problemas dos nossos avós (6)

Hélder Pinto
CIDMA - Universidade de Aveiro

hbmpinto1981@gmail.com

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.

1 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.

2 1111 Problemas de Aritmética e Geometria
(4.ª Classe)

Nesta edição voltamos ao livro de problemas 1111 Problemas de Aritmética e
Geometria (4.ª Classe) da autoria de F. Cardoso Gouveia, João Gomes Ferreira
e F. Acácio S. Júdice.
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6 problemas dos nossos avós (6)

Figura 1: 1111 Problemas de Aritmética e Geometria (4.ª Classe).

O livro refere-se ao tempo do Estado Novo onde muitos dos problemas de
matemática eram relacionados com a agricultura e a vida rural, contextos que
raramente aparecem nos problemas de matemática atuais. Relembre-se ainda
que, muitas vezes, os problemas desse tempo tinham igualmente uma componente
ética e moral muito forte onde eram enaltecidos os valores tradicionais da época
tais como, por exemplo, a nação, o respeito pela famı́lia, o trabalho árduo e
a poupança. Estes problemas são interessantes não só pela matemática em si
mas também pelo retrato sociológico que se pode obter da época em que foram
criados.

O primeiro exemplo que se apresenta é uma “aplicação de números inteiros” no
contexto de uma parada militar, onde se mostra o entusiasmo pelas “coisas da
tropa”. O problema matemático resume-se a uma simples multiplicação seguida
de duas adições.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 5–12



Hélder Pinto 7

O segundo exemplo é uma “aplicação de números fraccionários” no contexto de
uma caçada. Repare-se ainda que o caçador está a fumar cachimbo, uma outra
situação que seria impensável num livro atual de exerćıcios escolares. Para a
resolução do exerćıcio, note-se que o caçador leva 7 peças de caça (3 lebres e 4
aves).

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 5–12



8 problemas dos nossos avós (6)

O próximo exemplo é uma “aplicação de medidas lineares” no contexto rural.
Note-se a felicidade do agricultor pelo “bom negócio” efetuado, bem como o
desejo de partilhar a boa not́ıcia com a sua esposa. Curiosa é ainda a referência
ao facto de a Malhada ir triste por ter perdido a sua filha. . . Para a resolução
do problema relembre-se que uma légua são cinco quilómetros.

O exemplo a seguir está ligado à importância das árvores, explicando-se as
diversas utilizações que estas tinham na vida quotidiana daquela época. Note-se
que este exerćıcio está inclúıdo numa secção de t́ıtulo “Aplicação de Medidas de
Lenha”, medidas essas que desapareceram no contexto escolar atual.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 5–12
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O próximo exemplo é um problema relacionado com medidas de capacidade.
Observe-se que a personagem deste exerćıcio já bebeu 9 copos e vai para o
décimo. . . Relembre-se que o vinho era um tema importante no contexto da
época e que dificilmente aparecerá num livro atual.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 5–12
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No problema seguinte tem-se uma “menina curiosa e amiga de saber” que foi
comprar um presente para a sua professora que a tinha ensinado com “tanta
paciência e carinho”.

No próximo problema temos a história de três rapazes “endiabrados” mas que,
ainda assim, tinham muitas qualidades morais. Curiosa ainda é a referência ao
seu maior desejo de ter um “chapéu à homem”, um tipo de chapéu que hoje já
raramente se vê mas que representava à época um ritual de passagem para a
vida adulta.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 5–12
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No próximo problema faz-se referência à venda de sumo de uva em bancas pelas
cidades (note-se que não é um problema relacionado com o vinho como era mais
usual. . . ). Curiosa é ainda a referência ao facto de nas aldeias tal não ser preciso
pois os aldeões podem ir diretamente à vinha colher “os melhores cachos”. Mais
uma vez se faz a apologia de um “bom negócio” (note-se que o valor de 30 kg
corresponde apenas a um cesto de uvas).

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 5–12
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O último problema aqui apresentado está relacionado com descontos. Apesar de
o contexto deste exerćıcio estar absolutamente datado, problemas com
percentagens e descontos voltam a ser usuais em livros escolares de matemática.

Soluções: 1111; 21; 13,5 km; 2,5 esteres; 2$50; 3$50, 50$00, 45$00 e 1120$00.
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Lisboa, s/a (2.ª edição).

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 5–12
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Resolução de problemas utilizando

materiais de uso comum

Maria Teresa Cary, Pedro Palhares

Universidade do Minho – Instituto de Educação

pg29937@alunos.uminho.pt, palhares@ie.uminho.pt

Resumo: Neste artigo apresenta-se uma experiência de consolidação de
aprendizagens, realizada no âmbito da Unidade Curricular da Prática de Ensino
Supervisionada, através da resolução de problemas utilizando materiais de uso
comum. Este estudo realizou-se numa turma do 2.º ano de escolaridade e teve
como objetivo a resolução de problemas para rever alguns conceitos ligados ao
dinheiro.

Palavras-chave: Materiais de uso comum, resolução de problemas.

1 Introdução

O ensino da matemática, dadas as muitas e conhecidas dificuldades encontradas
por alunos e professores (alunos que muitas vezes reprovam por não conseguirem
perceber a matemática que a escola ensina ou que são aprovados com dificuldades
em utilizar os conhecimentos adquiridos), é proṕıcio tanto a uma utilização de
materiais didáticos enquanto auxiliares da aprendizagem como a uma
diversificação de questões [3]. Posto isto, cabe ao professor ter um leque variado
de tarefas e atividades para que os alunos não percam o interesse pela disciplina
de Matemática e se mantenham motivados. O professor deve implementar
tarefas diferentes de forma a fugir aos exerćıcios de rotina e algoŕıtmicos.

A definição de problema é algo que difere entre as diferentes pessoas ou áreas de
conhecimento. O dicionário de Português on-line define problema como sendo
uma questão que é colocada pela matemática e à qual se pretende encontrar
uma resposta ou solução. Porém, Ponte [7] considera que uma questão só
se pode chamar de problema se a criança não for capaz de a responder de
imediato, ou seja, se não possuir um processo imediato de resolução. No caso
em que existe uma resolução imediata, em que apenas se pretende a aplicação de
conhecimentos anteriormente adquiridos, não consideramos um problema, mas
sim um exerćıcio.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 13–21



14 resolução de problemas utilizando materiais de uso comum

Segundo Ponte [7], os problemas podem ser tarefas de natureza fechada,
pretendendo-se desenvolver o racioćınio matemático dos alunos baseado numa
relação rigorosa e estreita entre os resultados e os dados, sendo indispensáveis
para que o aluno possa ter uma verdadeira experiência matemática. Estes
podem ser associados a situações do dia a dia do aluno ou serem algo meramente
matemático sem nenhuma ligação ao real, não será isso que irá determinar o
sucesso ou insucesso da criança na resolução do mesmo. Estar relacionado com
algo que os alunos estejam habituados a lidar e que seja do conhecimento delas,
influencia a motivação e a dedicação que estes têm perante a resolução dos
problemas.

Segundo Gomes [4], entre as décadas de 50 e finais de 70, a resolução de
problemas na sala de aula era uma prática bastante inusual ou até mesmo
inexistente, foi apenas na década de 80 que se tornou algo mais presente nas
aulas de matemática. No Programa de Matemática do Ensino Básico atualmente
utilizado podemos encontrar uma grande presença da resolução de problemas
nas diferentes temáticas e anos de escolaridade. Porém, esta é apresentada
determinando o número de passos que a criança tem de percorrer para chegar
a uma solução, o que leva a uma restrição do género de problemas e não
permite que a criança tenha uma liberdade na sua resolução acabando por
potencialmente transformar os problemas em exerćıcios [5]. Tal como vimos
anteriormente, um problema é uma questão que não tem uma reposta imediata,
dando, assim, liberdade ao aluno para definir a sua estratégia de resolução. O
programa de matemática do ensino básico diz que:

Embora os alunos possam começar por apresentar estratégias de
resolução mais informais, recorrendo a esquemas, diagramas,
tabelas ou outras representações, devem ser incentivados a recorrer
progressivamente a métodos mais sistemáticos e formalizados
([6], p.5).

O simples facto de se propor algo diferente e em que não seja pedida uma mera
realização de tarefas cognitivas faz com que o aluno se mantenha interessado
[1]. Porém, tal como referido anteriormente, é importante que o professor
tome atenção ao ńıvel de dificuldade que têm as tarefas que propõe, pois, algo
muito dif́ıcil ou muito fácil, pode, rapidamente, levar a um desinteresse por
parte dos alunos. Aguiar considera que a resolução de problemas diferentes do
habitual pode também “fomentar o gosto pela matemática dado o seu caráter
de descoberta e aventura” ([1], p.16).

Atualmente, é prática habitual o recurso a materiais didáticos em sala de aula, e,
na maioria das escolas, estes são já considerados como um auxiliar importante e
imprescind́ıvel na aprendizagem [8]. No entanto, nem sempre o material didático
teve o destaque e a utilização que tem atualmente [8], o conceito e utilização de
materiais didáticos, na medida em que estão intimamente relacionados com o
desenvolvimento das teorias pedagógicas e do desenvolvimento psicológico das
crianças, tem vindo a sofrer algumas alterações ao longo de vários anos.

No século xviii, acreditava-se que uma educação para ser verdadeiramente
formadora tinha de provir da atividade dos alunos que, ao aplicar os

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 13–21
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conhecimentos através da manipulação de objetos, adquiriam os conceitos através
da experimentação e aplicação [2].

Nos dias de hoje, e segundo Botas e Moreira [2], os materiais didáticos são
recursos, materiais manipuláveis, algo que possibilita a que o professor desenvolva
um ensino focado no aluno e na sala de aula. São algo que pretende representar
uma ideia, um conceito, são instrumentos auxiliares da aprendizagem que levarão
a que o aluno crie uma atitude positiva e um gosto pelas matérias, são objetos
que o aluno pode mexer, manipular e explorar.

Porém, são vários os autores que advertem para que é necessário ter cuidado na
escolha e utilização de materiais didáticos em sala de aula, por forma a evitar
que estes sejam um fim em si mesmo, utilizados apenas porque são divertidos e
motivadores e levam o aluno a gostar e a divertir-se na aprendizagem [2].

O professor não pode subjugar sua metodologia de ensino a algum
tipo de material porque ele é atraente ou lúdico. Nenhum material
é válido por si só. [3]

Mas nem todos os materiais didáticos usados em sala de aula são do mesmo tipo.
De acordo com Szendrei [9], podemos definir a existência de dois grandes grupos:
aquelas que foram desenvolvidos especialmente para o ensino de determinados
conceitos, ou seja, os materiais didáticos, e os que se encontram também
presentes no dia a dia, ou seja, os materiais de uso comum.

Persiste, no entanto, a discussão se os materiais de uso comum, serão ou não
melhores que materiais educacionais especialmente constrúıdos para o efeito.

Por um lado, ao encontrar esses mesmos objetos no contexto do dia a dia, os
alunos têm oportunidade de aplicar os conceitos adquiridos em sala de aula a
situações reais, levando a que estes adquiram todo um significado prático e uma
utilidade real, por outro lado estes objetos não foram constrúıdos para serem
utilizados no ensino em sala de aula e, portanto, têm limitações que lhes são
inerentes [9].

2 O Estudo

O presente estudo faz parte de um Projeto de Intervenção Pedagógica realizado
no âmbito da unidade curricular Prática de Ensino Supervisionada, inclúıda no
último ano do plano de estudos do Mestrado em Ensino nos 1.º ciclo do Ensino
Básico e Matemática e Ciências da Natureza do 2.º ciclo do Ensino Básico, da
Universidade do Minho. A Prática de Ensino Supervisionada decorreu ao longo
dos dois últimos semestres do Mestrado e, inicialmente, desenvolveu-se numa
turma do 2.º ano do 1.º ciclo do ensino básico com vinte e sete alunos.

Ao realizar este projeto, teve-se como principal objetivo, uma implementação
de resolução de problemas utilizando materiais de uso comum associados a
situações do dia a dia e onde seria posśıvel uma participação ativa dos alunos
na apresentação e resolução do problema. Para tal, optou-se por planear e

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 13–21



16 resolução de problemas utilizando materiais de uso comum

implementar 4 sessões com a duração de 90 minutos cada uma onde, de aula
para aula, foram resolvidos problemas relacionados com a temática do dinheiro
presente no Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico,
mais especificamente, no domı́nio de Geometria e Medida [5].

Numa primeira sessão, pretendia-se que os alunos tivessem um primeiro contato
com o dinheiro e que o utilizassem para fazer compras, receber pagamentos e
calcular o troco. Para tal, realizou-se uma feira com 3 bancas diferentes, em
cada uma foram trabalhados outros conteúdos do programa como, por exemplo,
a utilização de medidas não convencionais, onde todos os alunos tiveram a
oportunidade de passar pelo papel de comprador e de vendedor. Nas três
sessões seguintes, teve-se a preocupação de propor a resolução de problemas
que estivessem ligados ao dia a dia das crianças e estas tivessem a oportunidade
de ter um papel ativo na realização e apresentação dos mesmos.

Neste artigo, apenas iremos apresentar de forma detalhada a 1.ª sessão, onde
as crianças tiveram um contacto com alguns materiais de uso comum como,
por exemplo, a máquina registadora, as moedas e notas, e a 2.ª sessão, onde as
crianças fizeram pequenas representações dramáticas, previamente preparadas
pela investigadora, que terminariam com um problema que iria ser resolvido por
toda a turma.

Na 1.ª sessão, transformou-se a sala de aula numa feira, com 3 bancas de venda
de produtos diferentes e uma mesa de pagamento, permitindo, assim, que as
crianças tivessem um primeiro contacto com o dinheiro utilizando-o para fazer
compras. Antes do ińıcio da sessão, preparou-se a sala colocando os vários
produtos em cada uma das bancas juntamente com cartazes a indicar o nome
da banca, os produtos que iriam ser vendidos e os preços. Na banca A foram
vendidos alimentos crus (arroz, massa, feijão e grão) utilizando um copo de café
como unidade de medida não convencional. Na banca B venderam-se vários
tipos de fita e cordões e utilizou-se o palmo como unidade de medida não
convencional. A banca C foi composta por objetos trazidos pelas crianças. Na
mesa de pagamento, colocou-se uma máquina registadora com algumas moedas
e notas para efetuar os trocos e uma folha onde deveriam ser registados todos
os pagamentos recebidos.

Após todas as crianças estarem presentes, formou-se o primeiro grupo de
compradores, vendedores e responsáveis pela caixa registadora e explicou-se
o que iria acontecer. Teve-se o cuidado de explicar e exemplificar como se
iriam efetuar as compras em cada uma das bancas, à medida que as dúvidas
foram surgindo, estas, foram respondidas. Para que todas as crianças tivessem
a oportunidade de passar pelo papel de comprador e vendedor, decidiu-se que se
iria trocar os papéis de cada um dos grupos 25 minutos após o ińıcio a atividade.

Para começar a 2.ª sessão, foi apresentada uma breve história da evolução do
dinheiro e das formas de pagamento para que as crianças entendessem melhor a
sua função e importância. Começou por se falar que antigamente se pagava por
um sistema de troca direta, em que se trocavam produtos por outros produtos,
e, de seguida, explicou-se a razão pela qual foi necessária a criação de algo para
poder trocar pelos produtos para que este processo de compra fosse o mais justo
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posśıvel. No final, falou-se de uma das moedas portuguesas, o escudo, e da sua
substituição pelo euro, a moeda atual, aproveitou-se para trabalhar o cálculo
mental através das conversões entre o escudo e o euro.

Investigadora: Antigamente quando eu dizia que tinha 7 contos era
a mesma coisa que dizer que tinha quantos euros?

J: Aı́ no quadro diz que 1 conto são 1000 escudos, não diz quantos
euros são.

Investigadora: Olha bem para o quadro e diz-me se não vez lá essa
informação que te falta.

J: A criança depois de pensar um pouco diz: ah! um conto são 1000
escudos e 1000 escudos são 5 euros!

H: Ah, isso é fácil! É só fazer 5 vezes 7 que é (em voz alta faz saltos
de 5 em 5 utilizando os dedos para saber quantos saltos já fez) 35
euros!

Transcrição 1: Diálogo entre professora e os alunos.

De seguida, foram dramatizadas situações relacionadas com o dia a dia das
crianças como, por exemplo, um lanche no café com o avô (Figura 1). Para tal,
começou por se sortear os alunos que iriam ser as personagens do teatro, tendo
em conta se seria uma personagem do género feminino ou masculino. Os alunos
escolhidos deslocaram-se para junto do quadro para que toda a turma pudesse
ouvir o teatro e assistir à representação. Cada um dos alunos selecionados
recebeu um guião onde se destacou os discursos da sua personagem.

Uma vez que as crianças não tinham o problema com todos os dados escritos
numa folha, foi pedido que estas tomassem atenção aos detalhes das
representações para que conseguissem responder à questão colocada no final.
Durante a resolução, toda a turma foi apresentando algumas hipóteses e posśıveis
respostas. No quadro realizou-se uma proposta de resolução referida pelos
alunos, porém, cada um poderia optar por resolver, na sua folha, da forma
que considerasse mais correta.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 13–21



18 resolução de problemas utilizando materiais de uso comum

Ao longo de toda esta sessão, foi bastante notória tanto uma grande atenção por
parte dos alunos ao que se estava a passar como uma motivação e vontade de
responder e participar na representação. A escolha dos atores foi feita de forma
aleatória, tirando um papel de um envelope onde estavam todos os nomes dos
alunos que, ao serem escolhidos, manifestaram alegria por poderem participar.
No final, muitos dos alunos perguntaram se se iria voltar a repetir esta forma
de resolver problemas pois assim é mais divertido resolver problemas.

Na pastelaria

O João foi lanchar com o avô à pastelaria preferida do João.

Senhor da pastelaria: Boa tarde.

Avô: Boa tarde.

Senhor da pastelaria: O que vão tomar?

Avô: Para mim é um sumo de laranja e uma torrada. E tu
João?

João: Eu quero um leite com chocolate e um pão com queijo
e fiambre.

Senhor da pastelaria: Podem sentar-se que eu já lhes levo o
lanche.

O João e o avô sentaram-se e o senhor da pastelaria
levou-lhes o lanche. No final, o avô pediu a conta.

Avô: Pode dizer-me quanto é o lanche?

Senhor da pastelaria: Trago-lhe já a sua conta.

Avô: Obrigado.

O senhor da pastelaria trouxe a conta e voltou para o balcão.

Senhor da pastelaria: Aqui tem a conta.

Avô: Obrigado.

De seguida, o avô pediu ao João para ir pagar.

Avô: Tens aqui três moedas de 2 euros para ires pagar o
lanche.

João: Posso comprar um chocolate?

Avô: Se sobrar dinheiro suficiente podes comprar.

Pergunta: O lanche custou 5 euros. Quanto podia custar o
chocolate do João? Representa 5 possibilidades diferentes.

Figura 1: Exemplo de um guião.
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Figura 2: Resolução de um dos alunos.

3 Considerações finais

Tal como referido anteriormente, a realização deste projeto teve como principal
objetivo a resolução de problemas utilizando materiais de uso comum que
estivessem relacionados com situações do dia a dia das crianças.
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Segundo Aguiar [1], propor algo que não se restrinja a uma simples realização
de tarefas cognitivas leva a que o aluno se mantenha interessado. O professor
não deve cingir-se às tarefas rotineiras tendo a preocupação de propor tarefas
que estejam ligadas ao dia a dia da criança fomentando, assim, o seu gosto pela
Matemática.

Posto isto, durante as 4 sessões constitúıdas neste projeto, teve-se como
preocupação a implementação de problemas que estivessem associados ao dia a
dia das crianças e que estes pudessem ter uma participação ativa na resolução e
apresentação dos mesmos, de forma a perceber se este seria um aspeto motivador
para a Matemática.

O simples facto de se ter proposto diferente e relacionado com o dia a dia
das crianças criou uma motivação, por parte das crianças, e permitiu que estas
fossem confrontadas com situações que lhes eram familiares, encontrando, assim,
um significado para a Matemática no seu dia a dia. A criação de uma situação de
faz de conta e a utilização de pequenas dramatizações possibilitou, também, uma
experiência diferente de aquisição de conhecimentos e de resolução de problemas.
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Infância e práticas educativas, 11, Supl.2, 110–114, 2007. Consultado em
dezembro, 2016, em http://www.dma.ufv.br/downloads/MAT%20103/

2015-II/slides/Rec%20Didaticos%20-%20MAT%20103%20-%202015-II.

pdf.

[9] Szendrei, J. “Concrete Materials in the Classroom”, em Bishop, A., J.,
Clements, K., Keitel, C., Kilpatrick, J., Laborde, C. (Ed.), International
Handbook of Mathematics Education, part 1, 411–434, Springer Science &
Business Media, 1996.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 13–21
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Resumo: Neste artigo, apresenta-se uma proposta para uma primeira sequência
de trabalho com o modelo de barras, no contexto da resolução de problemas no
2.º ano de escolaridade. Esta sequência de aprendizagem foi implementada pela
Equipa de Coordenação do Guia de Apoio à Ação do Docente de Matemática
numa turma do 2.º ano de escolaridade pertencente à EBI da Praia da Vitória,
Ilha Terceira – Açores. O trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo de
2016/17 inseriu-se no âmbito da oficina Matemática Passo a Passo: Estratégias
de Superação de Dificuldades para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, da Universidade
dos Açores, e do projeto Prof DA do programa ProSucesso – Açores pela Educa-
ção, da Secretaria Regional da Educação e Cultura do Governo dos Açores.

Palavras-chave: resolução de problemas, modelo de barras, 2.º ano de escola-
ridade, oficina Matemática Passo a Passo, projeto Prof DA, ProSucesso – Açores
pela Educação.

1 O ensino da Matemática em Singapura e o
modelo de barras

Singapura é uma Cidade-Estado localizada na ponta sul da Peńınsula Malaia,
no Sudeste Asiático. É um páıs insular constitúıdo por mais de 50 ilhas, que está
separado da Malásia pelo Estreito de Johor, a norte, e das Ilhas Riau (Indonésia)
pelo Estreito de Singapura, a sul.

A visão oficial do Ministério da Educação de Singapura é expressa pela máxima
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Thinking School, Learning Nation (Escola que pensa, Nação que aprende) e
pretende traduzir o objetivo de preparar cidadãos empenhados que saibam
pensar e que sejam capazes de contribuir para o cont́ınuo crescimento e prosperi-
dade da sociedade.

Se analisarmos os principais estudos internacionais que avaliam o desempenho
dos alunos a Matemática, Singapura é claramente um caso de sucesso. É o que
acontece, por exemplo, com o TIMSS (Trends in International Mathematics and
Science Study), que consiste numa avaliação internacional do desempenho dos
alunos dos 4.º e 8.º anos de escolaridade a Matemática e Ciências, desenvolvida
pela International Association for the Evaluation of Educational Achievement
(IEA), uma associação internacional independente. A avaliação em Matemática
é desenhada tendo em consideração duas dimensões: uma diz respeito ao conteú-
do e explicita as áreas avaliadas (Números, Formas Geométricas e Medida,
Apresentação de Dados); a outra abrange a dimensão cognitiva e especifica
os processos mentais mobilizados pelos alunos (Aplicar, Conhecer e Raciocinar).

O TIMSS 2015 foi a 6.ª edição deste estudo de avaliação e Singapura voltou
a ocupar o primeiro lugar do ranking internacional, como vem sendo habitual
[9, 10]. Desde 1995, os testes TIMSS são aplicados de quatro em quatro anos com
a finalidade de gerar informação de qualidade sobre os resultados do desempenho
dos alunos e sobre os contextos em que estes aprendem. Para além dos bons
resultados de Singapura no TIMSS, destaca-se o elevado ńıvel de aprovações nos
exames nacionais, como é o caso do exame final do ensino primário de Singapura
(6.º ano de escolaridade). É um facto que não deve ser desvalorizado.

Inspiradas nestes resultados, escolas de vários páıses do Mundo têm vindo a
adotar as metodologias de aprendizagem da Matemática de Singapura, habitual-
mente designadas por Singapore Math, em português Método de Singapura.
Esta adaptação para outros páıses tem sido bem-sucedida precisamente porque
as grandes vantagens do método de Singapura prendem-se com um número
significativo de pormenores de ordem cient́ıfica e didática, muito bem articulados,
e não com questões de ordem cultural. Há uma preocupação constante com os
“aspetos microscópicos” do ensino da Matemática, pequenos pormenores que
fazem toda a diferença.

O documento Mathematics Syllabus – Primary One to Five [14], do Ministério
da Educação de Singapura, sistematiza a estrutura curricular de Singapura, no
que diz respeito ao ensino da Matemática. O quadro conceptual do curŕıculo de
Matemática de Singapura foi publicado em 1990 e tem sido objeto de pequenos
afinamentos desde então. As alterações pontuais aos programas resultam de
um feedback constante da sua implementação em contexto de sala de aula. A
elaboração dos manuais de Singapura também é muito cuidada.

Os documentos normativos de Singapura excedem a usual enumeração de concei-
tos e conteúdos matemáticos, destacando outros aspetos inerentes ao ensino
da Matemática. A Figura 1 ilustra o Modelo Pentagonal do Curŕıculo de
Matemática de Singapura, presente nos principais documentos normativos [14].
A resolução de problemas ocupa uma posição central neste modelo e está depen-
dente de cinco componentes relacionadas entre si: os conceitos, os procedimentos,
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Figura 1: Modelo Pentagonal do Curŕıculo de Matemática de
Singapura.

os processos, a metacognição e as atitudes. Este modelo coloca o ensino da
Matemática num patamar em que as crianças participam ativamente nas suas
aprendizagens, indo muito além da aquisição isolada de conceitos, procedimentos
e processos.

As cinco componentes do modelo pentagonal são parte integrante da aprendiza-
gem matemática e da resolução de problemas. O objetivo deste modelo é ajudar
o professor a se concentrar nestas componentes, no contexto das suas práticas
diárias, de modo a proporcionar um ambiente de aprendizagem mais envolvente
e centrado no aluno e a promover uma maior diversidade e criatividade na
aprendizagem. O Modelo Pentagonal do Curŕıculo de Matemática de Singapura
constitui, por isso, um contributo relevante para a forma como se equaciona a
aprendizagem da Matemática na sala de aula.

A abordagem concreto-pictórico-abstrato (abordagem CPA), que remonta aos
trabalhos do psicólogo americano Jerome Bruner [2, 3], é uma das teorias
edificadoras do curŕıculo de Matemática de Singapura. Todos os temas devem
ser introduzidos partindo do concreto. Nesse sentido, é importante utilizar
objetos do dia a dia ou fotografias desses objetos. O aluno deve perceber que
a Matemática pode ser usada para interagir com o meio que o rodeia e para
resolver problemas da vida real. É importante recorrer a um leque diversificado
de materiais, dos materiais manipuláveis estruturados aos não estruturados.
Os exemplos pictóricos constituem representações de materiais concretos que
ajudam os alunos a visualizarem conceitos matemáticos e a esquematizarem o
seu racioćınio. Já no âmbito do abstrato, o trabalho formal com os śımbolos
permite mostrar aos alunos que existe uma maneira mais rápida e eficaz de
representar um determinado conceito. O significado de cada śımbolo deve estar
firmemente enraizado em experiências com objetos reais.
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No contexto da abordagem CPA, o modelo de barras é um dos exemplos mais
marcantes do Método de Singapura. Foi introduzido em 1983 por uma equipa
de investigadores liderada por Kho Tek Hong. O objetivo foi o de melhorar a
capacidade de resolução de problemas dos alunos ao fornecer uma representação
pictórica que ajudasse na visualização das diferentes relações matemáticas e que
levasse os alunos a habituarem-se a estabelecer um plano durante o processo de
resolução [4, 5, 6, 11, 13, 17].

Com o modelo de barras, os alunos aprendem a resolver problemas, desenhando
modelos todo-partes ou de comparação para representar as quantidades descritas
no enunciado do problema. Segundo Mei e Li [11], o modelo de barras tem
uma natureza pictórica, estabelecendo uma ponte entre o concreto e o abstrato;
permite que os alunos visualizem e compreendam o problema antes de avançar
para o abstrato, onde os números e os śımbolos são usados. O modelo de barras
oferece aos alunos uma oportunidade para esquematizar a sua compreensão
do problema usando uma representação visual. Esta representação visual dá
aos alunos uma ideia mais clara de como se relacionam entre si as quantidades
(conhecidas e desconhecidas) do enunciado do problema e aumenta a flexibilidade
dos alunos na manipulação dos dados e na escolha das operações a serem
utilizadas.

O modelo de barras pode (e deve) ser ensinado desde os primeiros anos de
escolaridade, de modo a ser usado de forma consistente, ao longo do percurso
escolar do aluno, como uma estratégia de resolução de problemas envolvendo
não só as quatro operações aritméticas como também, por exemplo, frações ou
percentagens. Constitui, portanto, uma importante ajuda para a construção do
pensamento pré-algébrico e algébrico.

O modelo de barras é uma das muitas estratégias que os alunos de Singapura
aprendem a aplicar na resolução de problemas de Matemática. Trata-se de uma
variante da estratégia “fazer um desenho”, apresentada por Pólya no contexto
da segunda fase do modelo de resolução de problemas proposto no seu livro de
1945, How to solve it [15]. O modelo de Pólya consiste em quatro fases:

1. Compreender o problema (o aluno lê atentamente o enunciado e procura
identificar os dados, as conexões entre eles e o que é pedido);

2. Elaborar um plano de resolução (tendo por base os dados e o objetivo
identificados na fase anterior, o aluno determina de que forma vai resolver
o problema, selecionando a estratégia ou o conjunto de estratégias que
deverá aplicar);

3. Executar o plano (o aluno põe em prática o plano estabelecido; se chegar
a um impasse deve regressar à fase de planificação, ou seja, à fase anterior;
não se deve ter receio de regressar à segunda fase, pois uma nova aborda-
gem ao problema e uma nova estratégia conduzem muitas vezes ao sucesso);

4. Refletir sobre o que foi feito (a obtenção de uma solução, só por si,
não constitui o fim do trabalho; é necessário voltar atrás e verificar se
a solução satisfaz as condições apresentadas e o que foi pedido, se está
de facto correta ou se foi cometido algum erro; nesta fase podemos ainda
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averiguar quais as condições necessárias para podermos aplicar o plano
que foi executado na resolução de novos problemas).

Segundo Pólya [15], o problema pode ser modesto, mas se desafiar a curiosidade
e estimular a mobilização de conceitos e procedimentos, quem o resolver pelos
seus próprios meios experimentará o prazer e o triunfo da descoberta. Tais
experiências, desde tenra idade, poderão criar o gosto pelo trabalho mental e
deixar, para o resto da vida, uma marca indelével na mente.

O modelo prescrito por Pólya continua a ser uma referência essencial para todos
os investigadores na área da resolução de problemas. O modelo de barras é uma
de várias estratégias que podem ser selecionadas na segunda fase do modelo
de Pólya, sendo particularmente útil em problemas envolvendo uma ou mais
operações aritméticas.

Neste artigo, apresenta-se uma proposta para uma primeira sequência de apren-
dizagem do modelo de barras, que pode ser iniciada no 1.º ano de escolaridade,
tendo contudo sido projetada e minuciosamente testada no contexto do 2.º ano
de escolaridade.

2 A oficina Matemática Passo a Passo e o
projeto Prof DA

Decorre desde o ińıcio do ano letivo de 2015/16 a oficina de formação “Matemá-
tica Passo a Passo: Estratégias de Superação de Dificuldades para o 1.º Ciclo
do Ensino Básico”, uma parceria entre a Universidade dos Açores e a Secretaria
Regional da Educação e Cultura do Governo dos Açores, no contexto do progra-
ma ProSucesso – Açores pela Educação.

Nesta oficina participam os cerca de 50 Prof DA (professores qualificados na
deteção, caracterização e resolução de dificuldades de aprendizagem no 1.º Ciclo
do Ensino Básico), provenientes de todas as unidades orgânicas da Região que
ministram o 1.º Ciclo, cuja ação no ano letivo de 2015/16 incidiu na superação de
dificuldades a Matemática no 1.º ano de escolaridade, em estreita cooperação
com os professores titulares. Já no ano letivo de 2016/17, a intervenção dos
Prof DA incidiu no 2.º ano de escolaridade. Na Figura 2, apresenta-se um
mosaico com todos os participantes do projeto Prof DA no ano letivo de 2016/17.
Pretende-se que esta caminhada prossiga até ao 4.º ano de escolaridade.

O percurso do 1.º ano ao 4.º ano, desenvolvido ao longo de 4 anos letivos
consecutivos, tem algumas vantagens. Por um lado, permite formar o grupo
de Prof DA, que assim tem a oportunidade de se concentrar num ano de
escolaridade de cada vez e nos temas, estratégias e materiais que podem potenciar
aprendizagens significativas para esse ano de escolaridade. Por outro lado,
reunindo todo o trabalho desenvolvido ao longo de um ano letivo, é posśıvel
constituir um guia de apoio à ação docente para o ano de escolaridade de
incidência nesse ano letivo.
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Figura 2: Participantes do projeto Prof DA no ano letivo de
2016/17.

A ação do Prof DA tem por base estudos provenientes das neurociências cogniti-
vas, que explicam como o nosso cérebro aprende Matemática, e alguns casos de
sucesso do ensino da Matemática no Mundo, como é o exemplo da Finlândia,
com um sistema de apoio de caracteŕısticas similares, e de Singapura, que
nos apresenta, como já foi referido na secção anterior, centenas de pequenos
pormenores de ordem cient́ıfica e didática amplamente testados em vários páıses.

Um objetivo fundamental do projeto Prof DA, no contexto do ensino da Matemá-
tica, centra-se na promoção de aprendizagens mais significativas, estimulando
o cálculo mental, o racioćınio matemático e a resolução de problemas. Não se
pode gostar daquilo que não se compreende. Dáı que as estratégias promovidas
visem uma compreensão profunda da matemática elementar.

No contexto do projeto Prof DA, foi implementada uma sequência de aprendiza-
gem do modelo de barras numa turma do 2.º ano de escolaridade da EBI da
Praia da Vitória, Ilha Terceira – Açores. Ao longo do ano letivo de 2016/17,
esta sequência foi objeto de constante reflexão, sendo afinada de acordo com o
feedback da sua implementação em ambiente de sala de aula. Para além dos
autores deste artigo, esta caminhada contou com a reflexão do grupo de Prof DA
da Região Autónoma dos Açores, em particular, da equipa de Prof DA da EBI
da Praia da Vitória, Carla Laranjeira, Graziela Ribeiro e José Mendonça, que
agradecemos pela sua disponibilidade e dedicação.
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Apresentamos, de seguida, uma proposta para uma primeira sequência de apren-
dizagem do modelo de barras no contexto da resolução de problemas no 2.º ano
de escolaridade.

3 Os preparativos

Sugere-se que se combine com os alunos um momento semanal de resolução
de problemas (num determinado dia da semana ou mesmo repartido por vários
dias, com uma duração mais curta).

Os alunos podem ser desafiados a escolher um nome para este momento. Depois
de selecionadas algumas propostas, o nome favorito pode, então, ser votado pela
turma. Os resultados da votação podem ser analisados recorrendo a esquemas de
contagem (e.g., tally charts) e a pictogramas ou gráficos de pontos, aproveitando
assim a oportunidade para desenvolver algum trabalho no âmbito da Organização
e Tratamento de Dados.

Sugere-se igualmente a criação de um caderno individual de resolução de proble-
mas por aluno. Este caderno pode ser levado semanalmente para casa, permitin-
do que os alunos partilhem com os pais e encarregados de educação as aprendiza-
gens que estão a desenvolver no âmbito da resolução de problemas.

Na Figura 3, podemos observar dois alunos a efetuar o registo no seu caderno
individual de resolução de problemas.

Figura 3: Dois alunos a efetuar o registo no seu caderno individual
de resolução de problemas.
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4 Primeira etapa: problemas de adição
(nos sentidos de acrescentar e de juntar)

Começa-se por convidar a turma a observar o esquema da Figura 4, exposto no
quadro da sala de aula.

Figura 4: Modelo todo-partes de introdução à resolução de
problemas de adição.

No decorrer da exploração pretende-se que a criança reconheça cada uma das
partes e identifique o todo como o resultado da adição das partes, representado
pelo ponto de interrogação. Em seguida, convida-se a criança a reorganizar
a informação num esquema todo-partes e a escrever a expressão matemática
respeitando a ordem da representação dos números no modelo de barras (veja-se
a Figura 5). Por fim, a criança deve dar a resposta.

Figura 5: Esquema todo-partes e expressão matemática.

De notar que os autores entendem ser benéfico um trabalho prévio com os
esquemas todo-partes, nomeadamente no decorrer do 1.º ano de escolaridade ou
mesmo no final da educação pré-escolar (veja-se, por exemplo, [16] para alguma
informação detalhada sobre os esquemas todo-partes).

Em seguida, apresentam-se os esquemas ilustrados na Figura 6.

Figura 6: Comparação entre dois esquemas.
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Pretende-se que a criança compreenda que:

� os elementos pictóricos podem ser substitúıdos por numerais que represen-
tam essas quantidades;

� as partes podem ser trocadas no esquema sem alterar os dados do problema;

� a barra mais comprida representa sempre o número maior e a mais curta
o número menor;

� a chaveta é desenhada de forma a unir as partes e a indicar o todo.

Apresenta-se um novo esquema (veja-se a Figura 7).

Figura 7: Modelo todo-partes para criar problemas de adição.

Deve-se dialogar com os alunos sobre o que poderá representar cada uma das
partes da barra, encorajando-os a apresentar exemplos concretos. Procura-se
salientar que as partes devem representar objetos com uma mesma natureza,
apesar dessa natureza comum nem sempre ser evidente. Exemplos apresentados
pelos alunos quando a natureza comum é evidente:

� 10 carrinhos vermelhos e 5 carrinhos azuis;

� 10 motas grandes e 5 motas pequenas;

� 10 vacas pretas e 5 vacas malhadas.

Exemplos apresentados pelos alunos quando a natureza comum não é evidente:

� 10 motas e 5 bicicletas (meios de transporte);

� 10 bananas e 5 laranjas (frutos);

� 10 lápis e 5 borrachas (material escolar).

Em seguida, incentiva-se o grupo de alunos a criar, oralmente, histórias que
possam ser representadas pelo esquema exposto. Seguem-se algumas histórias
criadas pelos alunos:

� Num jardim havia 10 aranhas. Depois vieram mais 5 aranhas. Quantas
aranhas ficaram ao todo?

� Na savana estavam 10 zebras. Chegaram 5 leões. Quantos animais ficaram
ao todo?

� O Carlos tinha 10 carrinhos. Recebeu no seu aniversário 5 motas. Com
quantos brinquedos ficou o Carlos ao todo?
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A caminhada realizada, passo a passo, permitiu que os alunos se fossem apro-
priando do modelo de barras de forma segura e progressiva. A criação de
histórias orais e posteriormente escritas em forma de situação problemática,
bem como os momentos de apresentação em grande grupo, contribúıram para
que todos se envolvessem ativamente.

É importante que, no decorrer da atividade letiva, os alunos tenham oportunida-
de de discutir com os colegas e com o professor, de criar, escrever, argumentar,
criticar e interagir de forma a haver uma partilha de ideias, estratégias e racioćı-
nios matemáticos.

Apresenta-se o próximo momento de exploração do modelo de barras. Escolhe-se
uma das histórias criadas pelos alunos, transformando essa história numa situa-
ção problemática. Com a colaboração dos alunos, seguem-se os seguintes passos
em grande grupo:

1. Ler com atenção o enunciado do problema;

2. Sublinhar os dados;

3. Sublinhar o que se pretende calcular;

4. Compor o esquema, com o aux́ılio de barras manipuláveis (veja-se a Fi-
gura 8);

Figura 8: Modelo todo-partes com barras manipuláveis.

5. Colocar os dados e o ponto de interrogação no esquema;

6. Escrever a expressão matemática;

7. Escolher um auxiliar de cálculo e desenhá-lo ao lado da expressão;

8. Completar a expressão;

9. Escrever a resposta;

10. Verificar se a resposta é adequada.

Na Figura 9, apresenta-se o registo que, depois de explorado, permaneceu no
quadro para orientar os alunos na resolução dos problemas que se seguiram.
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De notar que este problema envolve uma adição no sentido de acrescentar
(tipologia A), pois estamos a acrescentar 5 brinquedos ao conjunto dos 10 que
já existiam.

Figura 9: Exemplo da resolução de um problema envolvendo uma
adição no sentido de acrescentar (tipologia A).

Entrega-se a cada par de alunos uma folha pautada e barras fotocopiadas.
Propõe-se aos alunos que sigam os seguintes passos:

� lê e copia o problema;

� sublinha os dados;

� sublinha o que se pretende calcular;

� observa e escolhe as barras adequadas (repara que elas têm comprimentos
e cores diferentes);

� resolve o problema, seguindo todos os passos expostos no exemplo do
quadro.

Depois de explicados todos os passos, apresenta-se o seguinte problema, que
envolve uma adição no sentido de acrescentar: “Havia 10 cabrinhas num cerrado.
Chegaram outras 5 cabrinhas ao cerrado. Quantas cabrinhas ficaram, ao todo,
no cerrado?”. Na Figura 10, apresenta-se um dos registos efetuados pelos alunos.
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Figura 10: Exemplo de um registo efetuado pelos alunos.

Figura 11: Problema envolvendo uma adição no sentido de juntar
(tipologia B).

De seguida, explora-se um problema envolvendo uma adição no sentido de juntar
(tipologia B), por existirem dois conjuntos de vacas (veja-se a Figura 11).

Pretende-se, com isso, chamar a atenção para os dois sentidos da adição. Além
disso, procura-se estabelecer algumas normas adicionais de utilização das barras:

� Nos problemas de acrescentar a barra escura representa a quantidade
existente e a barra branca a que surge posteriormente;

� Nos problemas de juntar utilizam-se duas barras de cor (cinza claro e cinza
escuro, por exemplo); ambas as quantidades estão presentes desde o ińıcio.

No momento que se seguiu, as crianças criaram, oralmente, situações problemá-
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ticas para cada um dos sentidos da adição, inspirando-se nos esquemas expostos
no quadro (ver Figuras 9 e 11). Posteriormente, escreveram, a pares, uma
situação problemática, resolveram-na seguindo o percurso já conhecido e
apresentaram a sua resolução à turma. No decorrer da atividade, procurou-se
incentivar o diálogo e a interação. Pediu-se às crianças para identificarem o
tipo de problema criado (adição no sentido de acrescentar ou de juntar) e para
relacionarem esse problema com os esquemas expostos no quadro.

A maioria das atividades foi realizada em trabalho a pares, uma vez que os
alunos com mais capacidade são fonte de motivação para os colegas: “Se ele
consegue, eu também vou conseguir!”. Por outro lado, o professor fica atento
e dispońıvel para ajudar aqueles que em determinado momento precisam de
um apoio mais sistemático, sem a ansiedade de ver alunos parados à espera de
aux́ılio.

No contexto da resolução de problemas, procurou-se desenvolver a comunicação
matemática através da participação ativa dos alunos, valorizando-se as histórias
criadas oralmente e posteriormente escritas. Pretendeu-se que os alunos criassem
imagens mentais consistentes. Para tal, recorreu-se à escrita de vários problemas,
no quadro, e respetiva resolução (desenhando o esquema de barras na presença
dos alunos) de acordo com a sequência já anteriormente explorada. Entendemos
que esta abordagem passo a passo foi particularmente benéfica. De facto, na
reta final do percurso de exploração da adição, os alunos foram desafiados a,
individualmente, resolverem problemas desenhando as suas próprias barras. O
resultado foi surpreendentemente positivo (veja-se a Figura 17).

A certa altura, instalou-se na sala de aula a “febre da resolução de problemas”,
quer no âmbito da criação de problemas em pequeno grupo como da sua resolu-
ção. Para o tempo de estudo autónomo, foram disponibilizados num ficheiro
diversos problemas, criados pelos alunos ou pela professora. Na Figura 12,
apresentam-se as grelhas de registo correspondentes.

Figura 12: Grelhas de registo – criar e resolver problemas.

No momento de apresentação dos registos escritos, um aluno mostrou um caderno
com problemas que tinha feito durante o fim de semana. A ideia generalizou-se
e conduziu à criação de um caderno de resolução de problemas para cada aluno
(veja-se a Figura 3).
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Nesta parte do percurso, procurou-se que os alunos se apropriassem das quatro
fases do modelo de Pólya para a resolução de problemas, detalhadas na primeira
secção deste artigo. Construiu-se o documento da Figura 13, dirigido ao pro-
fessor, com o objetivo de orientar os alunos nas quatro fases do modelo de Pólya.

Figura 13: As quatro fases da resolução de problemas que envolvam
a utilização de um modelo de barras (versão todo-partes).

Sugere-se a resolução de problemas criados pelos alunos e apresentados em tiras
desordenadas. Entrega-se, a cada par de alunos, papel pautado, barras de
três cores distintas (cinza escuro, cinza claro e branco) e dois comprimentos
diferentes, bem como um problema apresentado em tiras soltas. Reforça-se o
percurso delineado para a resolução de problemas (Figura 13), lendo em grande
grupo em que consiste cada fase. Em seguida, propõe-se a cada par de alunos
que:
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� leia com atenção a informação fornecida pelas tiras de papel, ordenando
as tiras e colando-as no papel pautado;

� sublinhe a informação importante;

� cole as barras, de acordo com a informação recolhida, e siga o restante
percurso delineado.

Na Figura 14, apresenta-se um exemplo de um registo feito por um par de
alunos.

Figura 14: Registo da resolução de um problema respeitando as
quatro fases do modelo de Pólya.

Numa fase posterior, sugere-se a repetição desta atividade, com uma pequena
alteração: no conjunto de tiras de cada problema, a tira relativa à pergunta
está desadequada em relação aos dados do problema (veja-se um exemplo na
Figura 15). Cada par de alunos deve elaborar uma pergunta adequada e resolver
o problema seguindo os passos aprendidos anteriormente.

Figura 15: Exemplo de um problema com uma pergunta desadequada.
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Antes de concluir o percurso de exploração de problemas de adição, aconselha-se
a resolução de problemas que envolvam expressões com três parcelas.

Deve-se começar por apresentar no quadro um exemplo de um problema desse
tipo, fazer a exploração em grande grupo e resolver coletivamente seguindo os
passos aprendidos anteriormente (veja-se a Figura 16).

Figura 16: Resolução de um problema que envolve uma expressão
com três parcelas.

Nesta fase final da exploração dos problemas de adição, deve-se estimular as
crianças a desenharem as suas próprias barras. Veja-se um exemplo na Figura 17.

Figura 17: As crianças começam a desenhar as suas barras.

Distribui-se a cada aluno uma situação problemática e propõe-se a sua resolução,
individualmente. Esta exploração dos problemas de adição (com tipologias A e
B) pode ter continuidade no tempo de estudo autónomo ou em rotinas semanais.
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5 Segunda etapa: problemas de subtração
(nos sentidos de retirar e de completar)

Deu-se ińıcio à caminhada delineada para a resolução de problemas envolvendo
a operação subtração, com recurso ao modelo de barras. Esta caminhada surgiu
depois da implementação do percurso de problemas de adição e quando os alunos
já se tinham apropriado das quatro fases da resolução de problemas adaptadas
do modelo de Pólya (veja-se a Figura 13).

Desde logo foi feito um trabalho de reflexão relativamente à segunda fase do
modelo de Pólya, no que se refere ao desenho das barras, porque enquanto que
nos problemas de adição se parte das partes para o todo, nos de subtração
parte-se do todo e de uma das partes para a outra parte, pelo que os alunos
teriam que começar por desenhar uma barra grande, representativa do todo, de
que se conhece apenas uma das partes.

Esta mudança levou a outra preocupação que teve a ver com a cor da barra
que representa o todo. Em termos de compreensão seria mais fácil partir de
uma barra cinzenta representativa de uma quantidade que existe e está presente
inicialmente. No entanto, isso iria dificultar a construção do esquema porque
os alunos teriam que escurecer a barra e pouco depois apagar uma das partes
(nas situações de retirar e de completar) ou clarear uma delas (nas situações de
separar), o que seria pouco prático.

Para tal, criou-se uma barra manipulável, cinzenta de um lado e branca do outro
(Figura 18). Esta opção veio facilitar a compreensão dos esquemas apresentados
posteriormente e a sua construção de forma autónoma.

Figura 18: Barra manipulável, cinzenta de um lado e branca do
outro.

O facto desta sequência estar pensada para ser implementada num 2.º ano
de escolaridade, com crianças bastante jovens, envolvendo um processo com
algum grau de dificuldade, o trajeto delineado deve ser constitúıdo por pequenos
passos, recorrendo-se a barras manipuláveis sempre que necessário, na certeza
que estamos a lançar sementes que darão bons frutos nos anos seguintes.

Em primeiro lugar, deve-se apostar na compreensão do esquema de barras
utilizado para a subtração. Em trabalho coletivo, a turma deve ler, interpretar
e sublinhar a informação importante contida no enunciado do problema modelo
registado no quadro, de acordo com a primeira fase da resolução de problemas
proposta por Pólya (Figura 19).
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Figura 19: Ler, interpretar e sublinhar a informação importante
contida no enunciado do problema.

Nesta situação, conhece-se o todo e a parte que foi retirada e pretende-se
descobrir a parte que ficou; além disso, o valor retirado é maior do que metade
do todo (tipologia A1).

Em seguida, deve-se dar continuidade às restantes fases do modelo de Pólya:

� apresenta-se uma barra grande manipulável, de cor cinza, e pergunta-se o
que deverá representar;

� fixa-se a barra no quadro e identificam-se as partes que constituem o todo.

Pretende-se que os alunos se apercebam que a barra cinzenta não é adequada
para a situação apresentada, pois não permite representar a parte retirada (esta
noção foi explorada, anteriormente, aquando dos problemas de adição no sentido
de acrescentar). Prossegue-se a exploração:

� mostra-se a parte branca e salienta-se que, apesar da cor diferente, esta
representa, de igual modo, o todo;

� fixa-se a barra branca no quadro e sobrepõe-se a barra cinzenta de acordo
com os dados do enunciado do problema;

� registam-se os dados; lê-se novamente a pergunta e coloca-se o ponto de
interrogação (Figura 20).

Figura 20: Problema de subtração no sentido de retirar
(tipologia A1).
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Ao lado do material manipulável, o professor deve desenhar o esquema, som-
breando parte da barra que representa o todo. Em seguida, deve fazer todo
o percurso de resolução do problema, na presença dos alunos, estimulando o
diálogo e a partilha de ideias. Por último, projeta-se o problema modelo e
compara-se com o resolvido no quadro. Cola-se a resolução no caderno individual
de resolução de problemas. Esta poderá servir de orientação para a resolução
de problemas semelhantes (Figura 21).

Figura 21: Problema de subtração no sentido de retirar
(tipologia A1) – registo para o caderno individual de resolução
de problemas.

O próximo passo a dar consiste em apresentar aos alunos uma situação problemá-
tica, em tudo semelhante ao problema modelo, com o esquema incompleto e
propor que a resolvam a pares (veja-se um exemplo na Figura 22).

Na resolução deste problema verificou-se que os alunos tiveram alguma dificulda-
de em dividir a barra representativa do todo, uma vez que só dispunham de
informação referente a uma das partes, pelo que não conseguiam perceber qual
teria maior ou menor comprimento. Nos problemas de adição, esta situação
não surgiu porque eram apresentadas as quantidades relativas a cada uma das
partes, pelo que os alunos facilmente desenhavam a parte da barra com maior
comprimento e a com menor, de acordo com os dados apresentados. Deste modo,
foi necessário criar algumas situações que permitissem que os alunos fizessem
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Figura 22: Segundo problema de subtração no sentido de retirar
(tipologia A1), com o esquema incompleto.

uma estimativa inicial do resultado e assim pudessem dividir a barra de acordo
com os dados do problema, surgindo problemas em que a quantidade a retirar é
menor do que metade do todo – problemas com tipologia A2: deve-se apresentar
aos alunos uma situação problemática com o esquema incompleto e propor que
a resolvam, a pares, seguindo as fases de resolução de problemas propostas por
Pólya (Figura 23).

Figura 23: Problema de subtração no sentido de retirar
(tipologia A2), com o esquema incompleto.
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Em seguida, recomenda-se a resolução, de forma autónoma, de problemas de
subtrair no sentido de retirar (tipologias A1 e A2), desenhando o esquema sem
que este esteja pré-constrúıdo (Figura 24).

Figura 24: Resolução de problemas de subtrair no sentido de retirar
(tipologias A1 e A2), desenhando o esquema de raiz.

Como se pode verificar no exemplo da Figura 23, a partir deste momento
passou-se a incluir um espaço para a apresentação de uma estimativa do resulta-
do, para que a criança fique com uma ideia do valor aproximado de cada parte,
facilitando assim a divisão da barra representativa do todo em duas partes
relativamente proporcionais aos dados do enunciado.

É importante que os alunos se apropriem das variantes do esquema utilizado
para as situações de retirar, de modo a estabelecerem uma relação entre os dados
do problema e o comprimento das respetivas partes da barra que representa o
todo. Para tal, devem recorrer à estimativa. No entanto, esta pode não ser uma
tarefa fácil. No trabalho que foi desenvolvido na turma da EBI da Praia da
Vitória, alguns alunos, apesar de terem presente o valor estimado, continuavam
a dividir a barra sem valorizarem essa informação. Quando terminavam era-lhes
dito que alguma coisa estava errada (ou a solução ou o comprimento das partes
em que o todo estava dividido). A tendência era achar que o erro estava na
expressão matemática, mas como os dados envolviam quantidades pequenas
diziam: “Acho que a professora não está a ver bem!”. Depois de verificarem o
esquema, os alunos acabavam por chegar à conclusão que este não se adequava
à solução e aumentavam ou diminúıam o comprimento de uma das partes.

Esta preocupação é pertinente porque na resolução de um determinado problema
que envolva quantidades maiores alguns alunos poderão ser induzidos em erro,
na fase de verificação, caso a divisão do todo não respeite aproximadamente a
proporcionalidade dos valores relativos às partes.

Com o passar do tempo e com a resolução de vários problemas, a situação
melhorou progressivamente e, a certa altura, quase todos os alunos já conseguiam
dividir, desde o ińıcio, a barra de acordo com o problema apresentado.

Depois de consolidada a resolução de problemas de subtrair no sentido de retirar,
com as tipologias A1 e A2 (em que se conhece o todo e a parte que foi retirada
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e se pretende descobrir a parte que ficou – vejam-se os exemplos das Figuras 22
e 23), sugere-se a apresentação de novos problemas, em que é conhecido o todo
e a parte que ficou, sendo que os alunos terão que descobrir a parte que foi
retirada. Nestes casos, o ponto de interrogação surge do lado esquerdo.

Em trabalho coletivo, os alunos devem ler, interpretar e resolver o problema
modelo registado no quadro, de acordo com as quatro fases da resolução de
problemas propostas por Pólya (Figura 25). Nesta situação, o valor que se
retirou é maior do que metade do todo (tipologia B1).

Figura 25: Problema de subtração no sentido de retirar
(tipologia B1).

Projeta-se o problema modelo e compara-se com o resolvido no quadro. Cola-se
a resolução no caderno individual de resolução de problemas. Esta poderá servir
de orientação para a resolução de problemas semelhantes (Figura 26).

Num próximo momento, desafia-se os alunos a resolverem uma situação proble-
mática com o esquema incompleto (Figura 27).

Continua-se a explorar a resolução de problemas em que é conhecido o todo e a
parte que ficou, sendo que os alunos devem descobrir a parte que foi retirada,
mas agora exploram-se situações em que o valor que se retira é menor do que
metade do todo (tipologia B2). Veja-se o exemplo da Figura 28.

Por fim, recomenda-se a resolução, de forma autónoma, de problemas de subtrair
no sentido de retirar (tipologias B1 e B2), desenhando o esquema sem que este
esteja pré-constrúıdo (Figura 29).
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Figura 26: Problema de subtração no sentido de retirar
(tipologia B1) – registo para o caderno individual de resolução
de problemas.

Figura 27: Problema de subtração no sentido de retirar
(tipologia B1), com o esquema incompleto.
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Figura 28: Problema de subtração no sentido de retirar
(tipologia B2), com o esquema incompleto.

Figura 29: Resolução de problemas de subtrair no sentido de retirar
(tipologias B1 e B2), desenhando o esquema de raiz.
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Consolidados os problemas de subtrair no sentido de retirar, igual exploração
pode ser feita com problemas de subtrair no sentido de completar. Vejamos
alguns exemplos de acordo com as respetivas tipologias:

� Tipologia C1: conhece-se o todo e a parte que se tem; desconhece-se a
parte que ainda está a faltar; a parte que está em falta é maior do que
metade do todo (e.g., “A caderneta do João ficará completa quando ele
tiver 50 cromos. Neste momento, o João tem 12 cromos. Quantos cromos
faltam ao João para que fique com a caderneta completa?”);

� Tipologia C2: conhece-se o todo e a parte que se tem; desconhece-se a
parte que ainda está a faltar; a parte que está em falta é menor do que
metade do todo (e.g., “A caderneta do João ficará completa quando ele
tiver 50 cromos. Neste momento, o João tem 42 cromos. Quantos cromos
faltam ao João para que fique com a caderneta completa?”);

� Tipologia D1: conhece-se o todo e a parte que ainda está a faltar; desco-
nhece-se a parte que se tem; a parte que está em falta é maior do que
metade do todo (e.g., “A caderneta do João ficará completa quando ele
tiver 50 cromos. Faltam 42 cromos para a caderneta ficar completa.
Quantos cromos tem a caderneta do João, neste momento?”);

� Tipologia D2: conhece-se o todo e a parte que ainda está a faltar; desco-
nhece-se a parte que se tem; a parte que está em falta é menor do que
metade do todo (e.g., “A caderneta do João ficará completa quando ele
tiver 50 cromos. Faltam 12 cromos para a caderneta ficar completa.
Quantos cromos tem a caderneta do João, neste momento?”).

Nos problemas de subtrair no sentido de retirar a parte branca da barra corres-
ponde à quantidade que se retirou. Por sua vez, nos problemas de subtrair no
sentido de completar a parte branca da barra corresponde à quantidade que
ainda está a faltar.

6 Terceira etapa: problemas de subtração
(no sentido de separar)

Apesar de no Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Bási-
co [12] apenas encontrarmos referências a situações de subtração nos sentidos
de retirar, completar e comparar (o sentido de comparar será objeto da nossa
atenção na próxima secção deste artigo), há um outro sentido da subtração que
vale a pena explorar. Trata-se do sentido de separar, abordado por exemplo no
livro de Ron Aharoni [1].

Há dois motivos que justificam a exploração deste sentido da subtração. Por um
lado, o sentido de separar traduz a essência do significado da operação subtração:
um todo está dividido em duas partes/grupos; o número total de elementos e o
número de elementos de um grupo são conhecidos e há que encontrar o número
de elementos do outro grupo. No fundo, este sentido está intimamente ligado à
construção do esquema todo-partes, quando o todo está dividido em duas partes.
Por outro lado, é posśıvel explorar com este sentido situações problemáticas
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de subtração que não estão cobertas pelos restantes sentidos. Por exemplo, a
situação problemática “Num grupo de 5 crianças, 2 são raparigas. Quantos
são os rapazes?” traduz uma subtração no sentido de separar (temos um todo
separado em dois grupos, o das raparigas e o dos rapazes) que não pode ser
explorada segundo a ótica dos outros sentidos. De facto, esta situação não pode
ser entendida como uma subtração no sentido de retirar, de completar ou de
comparar.

Contudo, o rećıproco é verdade. É interessante constatar que qualquer situação
problemática que conduza a uma expressão envolvendo uma subtração pode ser
convertida numa subtração no sentido de separar, apenas com uma reformulação
do enunciado. Por exemplo, a situação de retirar “Numa tigela estavam 15
castanhas. A Joana comeu 10 castanhas. Quantas castanhas ficaram na tigela?”
pode ser convertida facilmente numa situação de separar: “Numa tigela estavam
15 castanhas, que foram divididas em dois grupos: o grupo das castanhas que a
Joana comeu e o grupo das castanhas que sobraram. O grupo das castanhas que
a Joana comeu tinha 10 castanhas. Quantas castanhas tinha o outro grupo?”.

Apresenta-se, agora, a parte da caminhada delineada para a resolução de proble-
mas envolvendo a operação subtração no sentido de separar, com recurso ao
modelo de barras. Tal como anteriormente, procurou-se desenvolver, simultanea-
mente com a resolução de problemas, o racioćınio e a comunicação matemática
através da participação ativa dos alunos, valorizando-se, sempre que posśıvel,
as situações criadas por estes. Frequentemente foi realizado o aperfeiçoamento
dos textos escritos pelos alunos, em pequeno grupo ou a pares com a professora,
adaptando-os ao tipo de problemas que se pretendia abordar.

Foram implementadas quatro tipologias de problemas: E1, E2, E3 e E4. De
acordo com as caracteŕısticas de cada grupo de alunos, o professor poderá
optar por propor a resolução dos diversos problemas sem recurso aos esquemas
incompletos apresentados ao longo desta secção. Estes são um auxiliar para os
alunos que nesta fase ainda apresentem dificuldade em desenhar o esquema de
barras. No entanto, importa salientar que em situações futuras os alunos devem
ser capazes de o fazer autonomamente.

Começamos pelos problemas com a tipologia E1: são os problemas que envol-
vem dois tipos diferentes de elementos (e.g., rapazes e raparigas), os quais
apresentam uma natureza comum (neste caso, alunos). O procedimento é
análogo ao que foi adotado na secção anterior para os problemas de subtrair nos
sentidos de retirar e de completar: explora-se um problema modelo no quadro
(Figura 30); projeta-se a resolução do problema e compara-se com a que foi
feita no quadro; a resolução do problema modelo é colada no caderno individual
de resolução de problemas, pois pode orientar o aluno em próximas situações
problemáticas semelhantes que tenha que resolver (Figura 31).

Repare-se que na Figura 31 o auxiliar de cálculo é uma variante do tradicional
esquema todo-partes, que se designou por triângulo da adição e subtração, mas
que apresenta o mesmo objetivo didático, por apelar à estreita relação entre as
expressões 4 + 10 = 14, 10 + 4 = 14, 14 − 4 = 10 e 14 − 10 = 4.
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Figura 30: Problema de subtração no sentido de separar
(tipologia E1).

Figura 31: Problema de subtração no sentido de separar
(tipologia E1) – registo para o caderno individual de resolução
de problemas.
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Em vez de colar a resolução do problema no caderno, o aluno pode efetuar o
registo desenhando de raiz o esquema de barras, caso já demonstre algum à
vontade no desenho das barras (Figura 34). Aconselha-se sempre a utilização
de papel pautado.

Figura 32: O aluno faz o registo no seu caderno de resolução de
problemas de forma autónoma.

Sugere-se que sejam propostos novos problemas, que podem apresentar o esque-
ma de barras incompleto (Figura 33), ou então o aluno desenha as barras de
forma autónoma.

Figura 33: Problema de subtração no sentido de separar
(tipologia E1), com o esquema incompleto.
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Segue-se a exploração das restantes tipologias de problemas, com passos análogos
ao trabalho desenvolvido para a tipologia E1:

� Tipologia E2: os problemas envolvem dois tipos de elementos, um deles
está especificado em termos da sua quantidade (e.g., motas) e o outro
é introduzido com a palavra “restantes” (e.g., carros), desconhecendo-se
quantos elementos existem desse tipo (Figura 34);

Figura 34: Problema de subtração no sentido de separar
(tipologia E2), com o esquema incompleto.

� Tipologia E3: os problemas envolvem um tipo de elementos (e.g., vacas
castanhas), subentendendo-se que existem outros tipos e uma natureza
comum a todos (neste exemplo, vacas); a questão é apresentada na negativa
(Figura 35);

� Tipologia E4: os problemas apresentam o mesmo tipo de elementos (e.g.,
bonecas) e duas personagens diferentes (e.g., Maria e Ana) (Figura 36).

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 23–82
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Figura 35: Problema de subtração no sentido de separar
(tipologia E3), com o esquema incompleto.

Figura 36: Problema de subtração no sentido de separar
(tipologia E4), com o esquema incompleto.
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Nos problemas de adição e de subtração, independentemente do sentido explora-
do, é importante que a criança perceba que as partes têm sempre uma natureza
comum, mesmo que essa natureza nem sempre seja evidente.

7 Quarta etapa: problemas de comparação

A introdução deste tipo de problemas foi feita partindo do trabalho realizado
em Organização e Tratamento de Dados, nomeadamente, do estudo e análise de
gráficos de barras. Veja-se um exemplo de exploração nas Figuras 37 e 38.

Figura 37: Introdução aos esquemas de comparação partindo da
análise de gráficos de barras.
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Figura 38: Introdução aos esquemas de comparação partindo da
análise de gráficos de barras.

A exploração patente nas Figuras 37 e 38 permitiu que os alunos começassem a
familiarizar-se com este tipo de situações problemáticas e facilitou a compreensão
dos esquemas de comparação que são mais complexos do que os trabalhados
anteriormente.
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Para os modelos de comparação, sugere-se o mesmo tipo de abordagem desenvol-
vida nas secções anteriores, com as devidas adaptações. Construiu-se o documen-
to da Figura 39, dirigido ao professor, com o objetivo de orientar os alunos
nas quatro fases do modelo de Pólya quando estão em causa problemas de
comparação.

Figura 39: As quatro fases da resolução de problemas que envolvam
a utilização de um modelo de barras (versão para problemas de
comparação).

Em trabalho coletivo, deve-se ler, interpretar e sublinhar a informação importan-
te contida no enunciado do problema modelo registado no quadro, de acordo
com a primeira fase da resolução de problemas proposta por Pólya (veja-se a
Figura 40).
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Figura 40: Problema de comparação, envolvendo uma adição
(tipologia A1).

É importante que as crianças percebam que, nos modelos de comparação, há
pelo menos duas barras, uma para cada personagem envolvida. No contexto do
problema em análise, apresentam-se as duas barras manipuláveis e começa-se a
compor o esquema. Pergunta-se:

� Quem tem mais lápis?/Quem tem menos lápis?

� Quem fica com a barra maior?/Quem fica com a barra menor?

Estas perguntas devem ser colocadas em todas as situações problemáticas que
envolvam modelos de comparação, porque ajudam a identificar o que representa
cada uma das barras. O professor deve desenhar ao lado o esquema e fazer todo
o percurso de resolução do problema, na presença dos alunos, estimulando o
diálogo e a partilha de ideias.

Por último, projeta-se a resolução do problema modelo e compara-se com o
que foi escrito no quadro. Cola-se a resolução do problema no caderno de
problemas. Esta poderá servir de orientação no futuro para a resolução de
problemas semelhantes (Figura 41).

O problema das Figuras 40 e 41 apresenta a tipologia A1: conhecem-se os valores
da barra menor e da diferença entre as duas barras e pretende-se saber o valor
da barra maior; é um problema que envolve a operação adição, sendo que a
informação necessária para comparar as barras é apresentada no enunciado com
recurso à palavra “mais”.

Os alunos devem ser desafiados a resolver algumas situações problemáticas
com o esquema incompleto. Coletivamente, lê-se e interpreta-se o enunciado,
sublinhando a informação importante. Monta-se o esquema com as barras
manipuláveis e reproduz-se o seu desenho ao lado (Figura 42).
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Figura 41: Problema de comparação, envolvendo uma adição
(tipologia A1) – registo para o caderno individual de resolução
de problemas.

Figura 42: Preparação do quadro para a resolução de um problema
de comparação, com o esquema incompleto.

É importante dar a oportunidade aos alunos de manipularem as barras nos
seus lugares. Entrega-se a cada aluno duas barras manipuláveis, semelhantes
às utilizadas no quadro, e propõe-se que façam o esquema nos seus lugares.
Os alunos devem resolver o problema seguindo as fases do modelo de Pólya,
completando o registo no caderno (Figura 43).

Esta exploração é repetida para os problemas com a tipologia A2: conhecem-se
os valores da barra menor e da diferença entre as duas barras e pretende-se
saber o valor da barra maior; é um problema que envolve a operação adição,
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Figura 43: Cada aluno manipula as barras no seu lugar e faz o
registo no caderno.

sendo que a informação necessária para comparar as barras é apresentada no
enunciado com recurso à palavra “menos”.

Sugere-se, em primeiro lugar, a resolução de um problema no quadro, seguida
pela resolução de um problema com o esquema incompleto (Figuras 44, 45 e 46).
Coletivamente, lê-se e interpreta-se cada enunciado, sublinhando a informação
importante.

Num próximo momento de resolução de problemas, as crianças devem ser convi-
dadas a resolver, autonomamente, problemas de comparação (tipologias A1 e
A2), desenhando o esquema sem qualquer aux́ılio.
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Figura 44: Problema de comparação, envolvendo uma adição
(tipologia A2).

Figura 45: Problema de comparação, envolvendo uma adição
(tipologia A2) – registo para o caderno individual de resolução
de problemas.
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Figura 46: Problema de comparação, envolvendo uma adição
(tipologia A2), com esquema incompleto.

Depois de consolidados os problemas com as tipologias A1 e A2, é chegado o
momento de explorar mais duas tipologias, seguindo passos análogos:

� Tipologia B1: conhecem-se os valores da barra maior e da diferença entre
as duas barras e pretende-se saber o valor da barra menor; é um problema
que envolve a operação subtração, sendo que a informação necessária para
comparar as barras é apresentada no enunciado com recurso à palavra
“mais” (Figuras 47, 48 e 49).

Figura 47: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia B1).
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Figura 48: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia B1) – registo para o caderno individual de resolução
de problemas.

Figura 49: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia B1), com esquema incompleto.
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� Tipologia B2: conhecem-se os valores da barra maior e da diferença entre
as duas barras e pretende-se saber o valor da barra menor; é um problema
que envolve a operação subtração, sendo que a informação necessária para
comparar as barras é apresentada no enunciado com recurso à palavra
“menos” (Figuras 50, 51 e 52).

Figura 50: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia B2).

Figura 51: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia B2) – registo para o caderno individual de resolução
de problemas.
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Figura 52: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia B2), com esquema incompleto.

Por fim, resta explorar as duas últimas tipologias, seguindo passos análogos:

� Tipologia C1: conhecem-se os valores da barra maior e da barra menor e
pretende-se saber o valor da diferença entre as duas barras; é um problema
que envolve a operação subtração, sendo que a pergunta é apresentada no
enunciado com recurso à palavra “mais” (Figuras 53, 54 e 55).

Figura 53: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia C1).
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64 modelo de barras no 2.º ano de escolaridade

Figura 54: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia C1) – registo para o caderno individual de resolução
de problemas.

Figura 55: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia C1), com esquema incompleto.
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� Tipologia C2: conhecem-se os valores da barra maior e da barra menor e
pretende-se saber o valor da diferença entre as duas barras; é um problema
que envolve a operação subtração, sendo que a pergunta é apresentada no
enunciado com recurso à palavra “menos” (Figuras 56, 57 e 58).

Figura 56: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia C2).

Figura 57: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia C2) – registo para o caderno individual de resolução
de problemas.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 23–82
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Figura 58: Problema de comparação, envolvendo uma subtração
(tipologia C2), com esquema incompleto.

Espera-se que, no culminar desta caminhada, os alunos estejam aptos a resolver,
autonomamente, problemas de comparação das diferentes tipologias, desenhan-
do o esquema sem qualquer aux́ılio. Na turma da EBI da Praia da Vitória, para
além do registo no caderno individual de resolução de problemas, também ficou
popular entre os alunos o registo em quadros brancos com recurso a marcadores
(Figura 59). Este registo era feito a pares.

Figura 59: Resolução de problemas em quadros brancos.
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8 Quinta etapa: problemas de multiplicação e
divisão

O modelo de barras é particularmente eficaz na resolução de problemas de
multiplicação no sentido aditivo e de problemas de divisão nos dois sentidos
previstos pelo programa português: divisão por partilha equitativa e divisão por
agrupamento. Já para a resolução de problemas de multiplicação no sentido
combinatório, as estratégias mais eficazes passam por construir uma tabela de
dupla entrada ou um diagrama de árvore, de modo a analisar todas as posśıveis
combinações.

Antes de se avançar para as primeiras explorações com o modelo de barras,
é aconselhável um trabalho prévio em que se contam pequenas histórias e se
resolvem informalmente problemas decorrentes dessas histórias. Para a adição
e subtração, este tipo de exploração pode ter lugar no decorrer do 1.º ano de
escolaridade, quando são introduzidas estas operações aritméticas. Já para a
multiplicação e divisão, o programa português prevê a sua introdução no 2.º ano
de escolaridade, pelo que se aconselha um trabalho prévio com a exploração de
pequenas histórias no decorrer desse ano, que possa anteceder a resolução de
problemas de multiplicação e divisão pelo modelo de barras.

Na turma da EBI da Praia da Vitória, começou-se por fazer uma abordagem
sobre a forma de pequenas histórias relacionadas com situações do quotidiano,
com recurso à manipulação de materiais e posterior representação pictórica.
Para cada caso, foi sempre apresentada a respetiva expressão matemática.
Iniciou-se esta caminhada com a exploração de histórias envolvendo a operação
multiplicação no sentido aditivo e, posteriormente, a operação divisão nos senti-
dos de partilha equitativa e de agrupamento.

Na Figura 60, exemplifica-se uma atividade desenvolvida com o Tabuleiro da
multiplicação e divisão, da autoria dos Prof DA da EBI dos Arrifes, João Duarte
e Zélia Faria. A situação problemática envolve 3 grupos de 4 elementos e a
descoberta do número total de elementos (3× 4 = 12). O movimento faz-se das
partes (iguais) para o todo. Como a multiplicação é uma adição sucessiva de
parcelas iguais, é importante o aluno perceber desde as primeiras explorações
que os grupos (parcelas) devem ter todos o mesmo número de elementos.

Figura 60: Utilização do tabuleiro da multiplicação e divisão
para explorar uma situação problemática envolvendo uma
multiplicação.
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Na sequência da exploração concreta, os alunos devem realizar um registo pictó-
rico da situação problemática no seu caderno. Este registo deve incluir a escrita
da respetiva expressão matemática (no exemplo, 3 × 4 = 12).

Na Figura 61, apresentam-se alguns registos no caderno de situações problemáti-
cas envolvendo a multiplicação, da autoria da Prof DA da EBS de São Roque
do Pico, Marta Carvalho.

Figura 61: Registo no caderno de situações problemáticas
envolvendo a multiplicação.

Seguiu-se igual exploração para os dois sentidos da divisão. No decorrer da
abordagem de situações concretas envolvendo a multiplicação é muito importante
que as crianças de apercebam que, na escrita da expressão matemática, o fator
da esquerda indica o número de grupos (número de parcelas) e o fator da direita
indica o número de elementos de cada grupo (o valor de cada parcela). Numa
situação problemática envolvendo a multiplicação, estes dois valores são dados
e é esperado que se descubra o número total de elementos (veja-se a Figura 60).
Já nas situações problemáticas envolvendo a divisão, pode ser dado:

� o número total de elementos e o número de grupos, pretendendo-se desco-
brir o número de elementos de cada grupo (divisão por partilha equitativa);
por exemplo, “Tenho 6 maçãs e quero distribúı-las igualmente por 3 amigos.
Quantas maçãs calha a cada um?”; a expressão matemática que traduz
esta situação é 6 : 3 = 2, que está associada à correspondente expressão
para a multiplicação, neste caso 3 × 2 = 2 + 2 + 2 = 6, porque temos
3 amigos/grupos com 2 maçãs cada;

ou

� o número total de elementos e o número de elementos de cada grupo,
pretendendo-se descobrir o número de grupos (divisão por agrupamento);
por exemplo, “Tenho 6 maçãs e quero colocá-las em cestas com 3 maçãs
cada. De quantas cestas vou precisar? Quantas vezes cabe o 3 no 6?”;
a expressão matemática que traduz esta situação é 6 : 3 = 2, que está
associada à correspondente expressão para a multiplicação; contudo, a
expressão neste caso é dada por 2 × 3 = 3 + 3 = 6, porque temos
2 cestas/grupos com 3 maçãs cada.
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Por este motivo, na exploração de situações concretas, a expressão para a divisão
deve estar sempre associada à expressão correspondente para a multiplicação,
sendo que estamos na presença de uma divisão por agrupamento quando desco-
nhecemos o fator da esquerda (número de grupos) e de uma divisão por partilha
equitativa quando desconhecemos o fator da direita (número de elementos de
cada grupo). Em todos estes cenários, as partes devem ser sempre iguais, ou
seja, os grupos devem ter todos o mesmo número de elementos.

Na Figura 62, apresenta-se um exemplo de exploração da divisão por partilha
equitativa. Conhece-se o número total de elementos (20 barquinhos) e o número
de grupos (4 grupos) e pretende-se descobrir o número de elementos de cada
grupo. Na manipulação do tabuleiro da multiplicação e divisão, a criança deve
distribuir, uma a uma, as 20 peças pelos 4 recipientes. Note-se que o movimento
processa-se, agora, do todo para as partes. No final, o aluno constata que cada
recipiente tem 5 peças. As expressões matemáticas envolvidas são 20 : 4 = 5 e
4 × 5 = 20. Há claras vantagens na exploração da expressão matemática para
a multiplicação. De facto, se a criança se recordar das tabuadas do 4 ou do 5
poderá associar esse conhecimento prévio a esta situação problemática. Além
disso, a situação concreta fica perfeitamente retratada pela expressão

4 × 5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20.

Figura 62: Utilização do tabuleiro da multiplicação e divisão para
explorar uma situação problemática envolvendo uma divisão por
partilha equitativa, seguindo-se o registo pictórico no caderno.

Depois de várias explorações com o tabuleiro da multiplicação e divisão, pode-se
abordar algumas situações problemáticas apenas com registo pictório. No exem-
plo da Figura 63, as expressões envolvidas são 14 : 2 = 7 e 2 × 7 = 14, em que
a criança pode explorar a relação entre o dobro e a metade.

Na Figura 64, apresenta-se um exemplo de exploração da divisão por agrupa-
mento. Conhece-se o número total de elementos (16 miniaturas da Kinder)
e o número de elementos de cada grupo (a Maria quer fazer grupos de 2) e
pretende-se descobrir o número de grupos. Na manipulação do tabuleiro da

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 23–82
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Figura 63: Registo pictórico de uma situação problemática
envolvendo uma divisão por partilha equitativa.

multiplicação e divisão, os recipientes que representam os grupos devem estar
empilhados ao lado do tabuleiro; a criança retira um recipiente e coloca duas
tampinhas nesse recipiente; continua a retirar recipientes da pilha e a colocar
duas tampinhas em cada um, até se esgotarem as tampinhas. Note-se que o
movimento processa-se do todo para as partes. No final, o aluno constata que
conseguiu colocar 2 tampinhas em 8 recipientes. As expressões matemáticas
envolvidas são 16 : 2 = 8 e 8×2 = 16. Há vantagens na exploração da expressão
matemática para a multiplicação. A situação concreta fica perfeitamente retra-
tada pela expressão

8 × 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16.

Figura 64: Utilização do tabuleiro da multiplicação e divisão para
explorar uma situação problemática envolvendo uma divisão por
agrupamento, seguindo-se o registo pictórico no caderno.
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Na Figura 65, podemos observar o registo pictórico num quadro branco de uma
situação problemática envolvendo as expressões 12 : 2 = 6 e 6 × 2 = 12, em que
se pretende saber quantos grupos de 2 se pode fazer com 12 crianças.

Figura 65: Registo pictórico num quadro branco de uma situação
problemática envolvendo uma divisão por agrupamento.

Na Figura 66, podemos observar o registo pictórico no quadro e no caderno de
uma situação problemática envolvendo as expressões 14 : 2 = 7 e 7 × 2 = 14,
em que se pretende saber quantos grupos de 2 se pode fazer com 14 alunos.
Note-se no paralelismo com a situação explorada na Figura 63, no contexto da
divisão por partilha equitativa, e na importante relação entre os significados das
expressões 7 × 2 = 14 e 2 × 7 = 14 (7 grupos de 2 elementos ou 2 grupos de
7 elementos), que está na base da compreensão dos dois sentidos da divisão.

Figura 66: Registo pictórico no quadro e no caderno de uma situação
problemática envolvendo uma divisão por agrupamento.

A certa altura é interessante misturar situações problemáticas, umas para a
divisão por partilha equitativa e outras para a divisão por agrupamento. Na
Figura 67, apresentam-se registos pictóricos de dois problemas, um para cada
sentido da divisão.

Terminada a exploração de histórias envolvendo o sentido aditivo da multiplica-
ção e os dois sentidos da divisão, é chegado o momento de introduzir o modelo
de barras. Sendo a divisão a operação inversa da multiplicação, que por sua
vez se traduz numa adição sucessiva de parcelas iguais, o modelo de barras
para estas duas operações é simplesmente o modelo todo-partes utilizado para
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Figura 67: Registo pictórico no caderno de duas situações
problemáticas envolvendo, da esquerda para a direita, uma divisão
por partilha equitativa e uma divisão por agrupamento.

a adição e subtração, com as devidas adaptações: as partes devem ser todas
iguais, ou seja, devem ter todas o mesmo número de elementos. Além disso,
como podem existir mais de duas partes é necessário fazer referência ao número
total de partes, dividindo a barra que representa o todo nesse número de partes
iguais ou indicando com uma chaveta quantas partes iguais se devem considerar.
De resto, a resolução de problemas com o modelo de barras para a multiplicação
e divisão segue passos análogos aos apresentados na Figura 13.

Começou-se por explorar o modelo de barras para problemas envolvendo o
sentido aditivo da operação multiplicação (tipologia A). Vejam-se alguns exem-
plos nas Figuras 68 e 69.

Figura 68: Problemas de multiplicação no sentido aditivo (tipolo-
gia A) – numa primeira fase, aposta-se num registo pictórico de
aux́ılio ao registo simbólico do número de elementos em cada grupo.
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Os passos são análogos aos desenvolvidos para as outras operações: explora-se
um problema modelo no quadro, projeta-se a resolução completa e compara-se
com a resolução do quadro, cola-se a resolução completa no caderno individual
de resolução de problemas de cada aluno e promove-se a resolução de mais
problemas, numa fase inicial, com o esquema incompleto.

Figura 69: Problemas de multiplicação no sentido aditivo
(tipologia A) – registos no caderno sem auxiliares para o desenho
do esquema.

Como se pode observar nos exemplos das Figuras 68 e 69, convenciona-se indicar
o número de grupos abaixo da barra e o número total de elementos acima da
barra. Deve-se utilizar chavetas em ambos os casos. Esta convenção facilita
a leitura do esquema de barras. É importante que o aluno de aperceba que,
nos problemas de multiplicação, conhece-se o número de grupos e o número de
elementos de cada grupo e pretende-se saber o número total de elementos, pelo
que o ponto de interrogação deve ser colocado sempre acima da barra.

Consolidado o modelo de barras para os problemas de multiplicação no sentido
aditivo, deve-se explorar o modelo de barras para os problemas envolvendo os
dois sentidos da divisão: divisão por partilha equitativa (tipologia B) e divisão
por agrupamento (tipologia C) . Vejam-se alguns exemplos nas Figuras 70 e 71.
Num problema de divisão por partilha equitativa, conhece-se o número total
de elementos e o número de grupos e pretende-se saber o número de elementos
de cada grupo, pelo que o ponto de interrogação deve ser colocado sempre
dentro das divisórias da barra. Já num problema de divisão por agrupamento,
conhece-se o número total de elementos e o número de elementos de cada grupo
e pretende-se saber o número de grupos, pelo que o ponto de interrogação deve
ser colocado sempre abaixo da barra.
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Figura 70: Problemas de divisão por partilha equitativa (tipologia B)
– numa primeira fase, aposta-se num registo pictórico de aux́ılio ao
registo simbólico do número total de elementos.

Figura 71: Problemas de divisão por agrupamento (tipologia C) –
numa primeira fase, aposta-se num registo pictórico de aux́ılio ao
registo simbólico do número total de elementos.
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Nas Figuras 68, 70 e 71, o auxiliar de cálculo é o que se designou por triângulo
da multiplicação e divisão. Em termos didáticos, este triângulo apela à estreita
relação entre expressões como, por exemplo, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 6 : 2 = 3 e
6 : 3 = 2.

9 Sexta etapa: problemas de dois passos

Depois de consolidadas todas as etapas anteriores, seguem-se as primeiras explo-
rações de problemas de dois passos, que deverão ter a devida continuidade no
3.º ano de escolaridade. Vejam-se alguns exemplos na Figura 72.

Figura 72: Resolução de problemas de dois passos.
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76 modelo de barras no 2.º ano de escolaridade

Na Figura 73, apresenta-se mais um exemplo.

Figura 73: Resolução de um problema de dois passos no caderno
individual de resolução de problemas.

Nos exemplos apresentados nas Figuras 72 e 73, utilizam-se as operações adição
e/ou subtração, mas qualquer combinação de duas operações pode ser explorada
(incluindo multiplicação e divisão). Nesta fase de aprendizagem, a resolução de
um problema de dois passos deve envolver a construção de dois esquemas de
barras, como se de dois problemas se tratasse. A utilização de um único esquema
para resolver um problema de mais de um passo, por normalmente implicar
a elaboração de um esquema mais complexo, não é indicada para o 2.º ano
de escolaridade. A única exceção enquadra-se nos problemas de comparação.
Apresenta-se, de seguida, um exemplo.

Na Figura 74, mostra-se o enunciado de um problema retirado da Prova de
aferição de Matemática e Estudo do Meio – 2.º ano, relativa ao ano letivo de
2016/17 [7].

Na Figura 75, ilustra-se um esquema de barras que permite resolver este proble-
ma, que também é referido nos critérios de classificação da referida prova [8].

No contexto do 2.º ano de escolaridade, este é um problema de dois passos,
sendo que o aluno deverá efetuar duas adições consecutivas: 46 + 46 = 92 e
92 + 46 = 138. Isto porque 3 × 46 = 138 implica o conhecimento do algoritmo
da multiplicação, introduzido apenas a partir do 3.º ano de escolaridade.

Neste exemplo, temos, portanto, um problema de dois passos que se traduz
num único esquema de barras (com duas barras). Isto acontece naturalmente
quando queremos resolver um problema de comparação e pretendemos saber
quantos objetos têm as duas personagens, no total.

Na Figura 76, apresentam-se mais alguns exemplos de problemas de comparação
de dois passos.
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Figura 74: Item 12 da Prova de aferição de Matemática e Estudo do
Meio – 2.º ano (ano letivo de 2016/17).

Figura 75: Esquema de barras que permite resolver o item 12.

Figura 76: Outros exemplos de problemas de comparação de dois
passos.
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No contexto das medidas exploradas no 2.º ano de escolaridade, uma sugestão
a ter em conta passa pela resolução de problemas com o modelo de barras, de
um ou dois passos e de qualquer uma das tipologias já exploradas neste artigo.
Para além do dinheiro, há que explorar situações envolvendo o comprimento, a
massa e a capacidade. Alguns exemplos são apresentados nas Figuras 77 e 78.

Figura 77: Situações problemáticas envolvendo o comprimento.

Figura 78: Situações problemáticas envolvendo a massa.

10 Resumo das tipologias de problemas

Em jeito de conclusão, apresenta-se um breve resumo das diferentes tipologias de
problemas. Não sendo uma classificação exaustiva, entende-se que este conjunto
de tipologias é o adequado no contexto da resolução de problemas no 2.º ano
de escolaridade.

Para os problemas de subtração e de comparação, achou-se pertinente esmiuçar
um pouco mais a classificação desses problemas, para além dos sentidos das
operações, aspeto que se revelou particularmente enriquecedor na prática.
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Problemas de adição

� Tipologia A: adição no sentido de acrescentar (há um conjunto que recebe
mais elementos).

� Tipologia B: adição no sentido de juntar (há dois conjuntos cujos elementos
têm uma natureza comum).

Problemas de subtração

� Tipologia A1: subtração no sentido de retirar (conhece-se o todo e a parte
que foi retirada; pretende-se descobrir a parte que ficou; o valor retirado
é maior do que metade do todo).

� Tipologia A2: subtração no sentido de retirar (conhece-se o todo e a parte
que foi retirada; pretende-se descobrir a parte que ficou; o valor retirado
é menor do que metade do todo).

� Tipologia B1: subtração no sentido de retirar (conhece-se o todo e a parte
que ficou; pretende-se descobrir a parte que foi retirada; o valor retirado
é maior do que metade do todo).

� Tipologia B2: subtração no sentido de retirar (conhece-se o todo e a parte
que ficou; pretende-se descobrir a parte que foi retirada; o valor retirado
é menor do que metade do todo).

� Tipologia C1: subtração no sentido de completar (conhece-se o todo e a
parte que se tem; pretende-se descobrir a parte que ainda está a faltar; a
parte que está em falta é maior do que metade do todo).

� Tipologia C2: subtração no sentido de completar (conhece-se o todo e a
parte que se tem; pretende-se descobrir a parte que ainda está a faltar; a
parte que está em falta é menor do que metade do todo).

� Tipologia D1: subtração no sentido de completar (conhece-se o todo e a
parte que ainda está a faltar; pretende-se descobrir a parte que se tem; a
parte que está em falta é maior do que metade do todo).

� Tipologia D2: subtração no sentido de completar (conhece-se o todo e a
parte que ainda está a faltar; pretende-se descobrir a parte que se tem; a
parte que está em falta é menor do que metade do todo).

� Tipologia E1: subtração no sentido de separar (conhece-se o todo e uma
parte; pretende-se descobrir a outra parte; existem dois tipos de elementos
com uma natureza comum; não se utiliza a palavra “restantes”).

� Tipologia E2: subtração no sentido de separar (conhece-se o todo e uma
parte; pretende-se descobrir a outra parte; existem dois tipos de elementos
com uma natureza comum; um deles é introduzido com a palavra “restan-
tes”).

� Tipologia E3: subtração no sentido de separar (conhece-se o todo e uma
parte; pretende-se descobrir a outra parte; é identificado um tipo de
elementos, subentendendo-se que existem outros tipos e uma natureza
comum a todos; a questão é apresentada na negativa).

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 23–82
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� Tipologia E4: subtração no sentido de separar (conhece-se o todo e uma
parte; pretende-se descobrir a outra parte; é identificado um tipo de
elementos, existindo duas personagens diferentes).

Problemas de comparação

� Tipologia A1: conhecem-se os valores da barra menor e da diferença entre
as duas barras e pretende-se saber o valor da barra maior; é um problema
que envolve a operação adição, sendo que a informação necessária para
comparar as barras é apresentada no enunciado com recurso à palavra
“mais”.

� Tipologia A2: conhecem-se os valores da barra menor e da diferença entre
as duas barras e pretende-se saber o valor da barra maior; é um problema
que envolve a operação adição, sendo que a informação necessária para
comparar as barras é apresentada no enunciado com recurso à palavra
“menos’.

� Tipologia B1: conhecem-se os valores da barra maior e da diferença entre
as duas barras e pretende-se saber o valor da barra menor; é um problema
que envolve a operação subtração, sendo que a informação necessária para
comparar as barras é apresentada no enunciado com recurso à palavra
“mais”.

� Tipologia B2: conhecem-se os valores da barra maior e da diferença entre
as duas barras e pretende-se saber o valor da barra menor; é um problema
que envolve a operação subtração, sendo que a informação necessária para
comparar as barras é apresentada no enunciado com recurso à palavra
“menos”.

� Tipologia C1: conhecem-se os valores da barra maior e da barra menor e
pretende-se saber o valor da diferença entre as duas barras; é um problema
que envolve a operação subtração, sendo que a pergunta é apresentada no
enunciado com recurso à palavra “mais”.

� Tipologia C2: conhecem-se os valores da barra maior e da barra menor e
pretende-se saber o valor da diferença entre as duas barras; é um problema
que envolve a operação subtração, sendo que a pergunta é apresentada no
enunciado com recurso à palavra “menos”.

Problemas de multiplicação e divisão

� Tipologia A: multiplicação no sentido aditivo (conhece-se o número de
grupos e o número de elementos de cada grupo e pretende-se saber o
número total de elementos).

� Tipologia B: divisão por partilha equitativa (conhece-se o número total de
elementos e o número de grupos e pretende-se saber o número de elementos
de cada grupo).

� Tipologia C: divisão por agrupamento (conhece-se o número total de ele-
mentos e o número de elementos de cada grupo e pretende-se saber o
número de grupos).
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Resumo: Este artigo aborda uma intervenção pedagógica, no 1.ºCiclo,
concebida e realizada no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada. A
intervenção realizada no 1.º ano de escolaridade deu especial importância à
motivação dos alunos para as atividades implementadas e consequentemente
para a aprendizagem. A intervenção versou sobre a resolução de problemas
numa ótica interdisciplinar, aliando a matemática a histórias. A resolução de
problemas surgiu num ambiente criativo, pretendia-se que fosse ao encontro dos
interesses dos alunos e proporcionasse aprendizagens significativas.

Palavras-chave: interdisciplinaridade, interesse e motivação, aprendizagem
significativa.

1 Introdução

1.1 Interdisciplinaridade

A educação é um processo cont́ınuo e progressivo e, neste sentido, uma educação
interdisciplinar desde cedo proporciona um “intercâmbio mútuo e integração
rećıproca entre várias ciências. Esta cooperação tem como resultado um
enriquecimento rećıproco.” (Piaget in [5], p. 93). A interdisciplinaridade:

(. . . ) evoca também um espaço comum, um fator de coesão entre
saberes diferentes. Os especialistas das diversas disciplinas devem
estar animados de uma vontade comum e de boa vontade. Cada qual
aceita esforçar-se fora do seu domı́nio próprio e da sua linguagem de
que não é o proprietário exclusivo. A interdisciplinaridade supõe
a abertura de pensamento, curiosidade em relação ao que se busca
para lá de si mesmo. ([5], p.92).

A vida no quotidiano não se encontra segmentada em áreas, muito menos em
horas para as áreas, como na escola, mas, encontra-se complexamente conectada
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e relacionada, assim também é uma abordagem interdisciplinar no ensino. A
inclusão de mais que uma área disciplinar e a confrontação com propostas
desafiadoras que vão ao encontro dos objetivos dos alunos, pode influenciar
ou provocar o interesse por áreas disciplinares que inicialmente não usufrúıam
do interesse dos mesmos. Segundo as investigações, o processo cognitivo e
as aprendizagens são favorecidos pelo interesse dos alunos. Por outro lado,
a comunhão de áreas disciplinares diferentes pode por si só despertar o interesse
dos alunos, sendo, no entanto, necessário continuamente provocar a curiosidade
dos alunos para altos ńıveis de interesse nas atividades em curso.

A interdisciplinaridade implementada de uma forma criativa - entenda-se este
último conceito segundo a National Advisory Committee on Creative and
Cultural Education (NACCCE) ([4], p.30) “imaginative activity fashioned so as
to produce outcomes that are both original and of value”.
A interdisciplinaridade contém, portanto, um desafio e, desta forma, “não se
pode falar sobre uma educação criativa sem ter a interdisciplinaridade como
condição prévia para o seu desenvolvimento” ([1], p.1), é a criatividade que
permite a interação entre as diferentes áreas como que numa conversa.

1.2 Relação entre a matemática e a ĺıngua portuguesa

De acordo com Dewey,

Se todos os professores compreendessem que a qualidade do processo
mental, não a produção de respostas corretas, é a medida do
desenvolvimento educativo, algo de pouco menos do que uma revolução
no ensino teria lugar na escola”(Dewey, 1996 citado em [7]).

Seguindo esta reflexão, aliou-se a ĺıngua portuguesa e a matemática, construindo
problemas através das histórias. Pretendeu-se que a contextualização de um
problema ou situação problemática numa história ajudasse os alunos a
ultrapassar problemas de compreensão e a dar significado aos problemas
matemáticos. O objetivo era que os alunos desenvolvessem o racioćınio e a
exploração de estratégias de resolução, para isso, recorreu-se à
interdisciplinaridade e mais concretamente à resolução de problemas através
da análise e interpretação de histórias.

Procurou-se trazer o prazer da leitura para a resolução de problemas, em vez
de, ler e reler enunciados rotineiros e abstratos, propôs-se conduzir a leitura
da história de forma a criar um diálogo entre a situação problemática e os
alunos, tendo como finalidade, que estes atuassem com bom senso na seleção da
estratégia de resolução a adotar.

Isto vai de encontro à reflexão de Sanvidge, uma professora que se juntou ao
projeto RLM1, citado em [2], p.47:

Eu acredito que um bom pensador tem muito em comum com um
bom leitor. Assim como alguém pode fazer matemática sem pensar,
também pode ler sem qualquer entendimento. Para ser um bom
leitor é aplicar-se como um bom pensador faria.

1Reading to Learn Mathematics.
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Dado o contexto em que se realizou o projeto, 1.º ano de escolaridade, sabia-se
que o trabalho de resolução de problemas com histórias estaria limitado no
sentido de os próprios alunos escreverem as próprias histórias e formularem eles
próprios novos problemas, através de histórias estudadas. No entanto, não se
pretendia implementar o método de “histórias com problemas”, como realizado
em [6], mas proceder à leitura e análise de histórias com situações problemáticas
e a partir dáı partir para a resolução de problemas, tal como suprarreferimos
tenciona-se que a contextualização de um problema ou situação problemática
numa história ajude os alunos a ultrapassar problemas de compreensão e a
dar significado aos problemas matemáticos. Ambicionava-se, portanto, trazer
o melhor da ĺıngua portuguesa para a matemática, efetivando-se, assim, a
interdisciplinaridade “A Resolução de Problemas numa Ótica Interdisciplinar”.

2 A Intervenção Pedagógica

A resolução de problemas no 1.º ano deu-se através de duas histórias, estas
foram originalmente escritas pela estagiária. Para a escrita das duas histórias
a estagiária inspirou-se em várias obras de literatura dedicadas ao público
infanto/juvenil. Estas obras maioritariamente escritas em inglês apesar de
relacionarem a matemática e a ĺıngua portuguesa não eram, efetivamente, para
implementar num primeiro ano de escolaridade dado que a linguagem e os
conceitos matemáticos eram demasiado avançados para o ńıvel de maturidade
(em relação à aprendizagem), em geral, das crianças do 1.º ano, uma vez que,
seriam necessárias aprendizagens que só estão agendadas no programa para anos
de escolaridade posteriores ao 1.º ano. Para além disso, uma tradução de uma
obra escrita em inglês retirava a elegância da escrita, pois várias frases só faziam
sentido na ĺıngua inglesa e não se pretendia que a história fosse “simplória”, mas
interessante do ponto de vista da interpretação e, portanto, com duplos sentidos.

Foram utilizadas quatro aulas no total, sendo que cada história foi explorada
em duas aulas, havendo uma ficha de trabalho (com uma seleção dos problemas
explorados oralmente e com recurso ao quadro) para ambas as histórias. Para
a exploração da primeira história foram utilizadas também duas minifichas, a
primeira para dar ińıcio ao tema e a segunda para concluir.

2.1 No decorrer da intervenção pedagógica

2.1.1 Minifichas

A turma do primeiro ano realizou duas minifichas “Eu posso ver matemática
quando: eu durmo” e “Eu posso ver matemática quando: . . . ” para iniciar e
encerrar, respetivamente, as duas primeiras intervenções com uma prossecução
lógica, conseguindo-se identificar claramente o ińıcio, o meio e o fim. Visava
criar uma linha de racioćınio que permitisse um verdadeiro entendimento do
lema: a matemática está em todo o lado.

No final do primeiro objeto de trabalho concluiu-se que se podia ver matemática
até quando se está a dormir, cientes de que este é um tempo de descanso, mas,
que a matemática se pode ver até nos momentos mais impensáveis.
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Figura 1: Trabalhos dos alunos (minificha n.º 1) expostos na sala de aula.

O segundo objeto de trabalho foi realizado no final das duas primeiras
intervenções, uma vez que os alunos tinham que escolher o ambiente em que
poderiam ver matemática, necessitando para isso de todo um pré-trabalho que
tornasse a segunda minificha compreenśıvel e, de certa forma, espontânea para
os alunos. Em suma, a segunda minificha constituiu-se como uma espécie de
base para os alunos do 1.º ano criarem e resolverem o seu próprio problema
matemático.

À semelhança da primeira minificha, esta foi realizada em casa pelos alunos,
com o aux́ılio dos pais para a redação das respostas. Uma menina e um
menino apresentaram os seus trabalhos à turma. A menina disse que podia ver
matemática quando estava no quarto, escolhendo como questão problemática,
quantos brinquedos ela e o irmão teriam, ao todo, para brincar, sendo que
ela tinha n brinquedos e o irmão n – 3 brinquedos, respondendo de modo
claro à sua própria questão, na minificha. O menino afirmou que podia ver
matemática no lanche na escola, escolhendo como questão problemática “Levo
2 pacotes de bolachas por dia. Quantos levo numa semana?” O aluno respondeu
corretamente à sua questão problemática, resolvendo o problema. À semelhança
do que aconteceu na primeira intervenção a turma teve uma atitude participativa,
respondendo às questões problemáticas que os colegas apresentaram. Surgiram
questões problemáticas em diversos contextos: no supermercado, no futebol, a
lanchar, na sala de aula, na cozinha, no material escolar, a ler uma história,
na varanda, no armário, no quarto, entre outros. Vejamos alguns exemplos de
questões de complexidade variável elaboradas pelos alunos:

� “Quanto vou pagar por dois ovos kinder e dois bonés? O ovo Kinder custa
1e e o boné custa 4e.”

� “Quantas peças de loiça coloco na mesa? 3 copos, 3 pratos, 3 garfos e 3
facas.”

No primeiro caso o aluno teria que adicionar duas vezes o preço do ovo kinder e
duas vezes o preço do boné. No segundo enunciado o aluno teria que adicionar
os algarismos referentes a cada espécie de item. Em ambos os casos a resolução
pede uma adição com mais do que apenas duas parcelas.
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Figura 2: Trabalhos dos alunos (minificha n.º 2) expostos na sala de aula.

� “Tenho 5e. Preciso de uma dúzia de ovos que custa 2e e um pacote de
açúcar que custa 1e. O meu dinheiro chega?”

O problema que o aluno elaborou exigia que adicionasse o preço dos dois produtos
e verificasse se era inferior ou superior à quantia que possúıa para gastar.

� “Quando vou a um jogo de futebol, quantos jogadores no ińıcio do jogo
entram em campo?”

Neste caso o enunciado poderia ser um problema se o aluno não soubesse o
número de jogadores de uma equipa de futebol ou se nunca tivesse efetuado o
cálculo. Caso contrário, o enunciado é extremamente simples. Por outro lado,
pode-se considera-lo razoável tendo em atenção a faixa etária do aluno e as suas
capacidades na altura.

� “(. . . ) Uma equipa tem 7 golos e a outra tem 10. Quantos golos têm as
duas equipas?”

� “Na sala de aula estavam 4 meninos sentados e 6 meninos de pé. Quantos
meninos estão na sala?”

� “Para fazer um bolo são precisos 6 ovos. E para fazer dois bolos?”

� “Eu tinha 12 lápis de cor, o meu tio deu-me mais 6. Com quantos lápis
de cor fiquei?”

Estes últimos quatro enunciados, apesar de diferentes na sua construção,
requerem para a resolução do problema apenas a aplicação de um algoritmo.

As duas minifichas permitiram refletir que a matemática está em todo lado,
podendo-se observar números e operações nas mais variad́ıssimas ocasiões, como
por exemplo, durante o sono, na confeção de um bolo, num jogo de futebol, no
relógio, na comida, entre outros.
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2.1.2 Dois pinguins pais, dois pinguins filhos

Como exemplo de um problema proposto aos alunos do 1.º ano, traz-se à luz
o problema dos dois pinguins pais e dos dois pinguins filhos, que não sendo
um problema com uma resolução através de um algoritmo, pois os alunos não
poderiam apenas recorrer a uma das duas operações que lhes eram familiares,
requeria um pensamento criativo por parte dos mesmos.

Este foi um problema exigente para o grupo turma, constituindo-se um
quebra-cabeças e que exigiu, portanto, a orientação da estagiária para uma
melhor interpretação do enunciado e para percorrer um caminho com vista à
resolução.

Inicialmente foi trabalhosa a compreensão da ideia que, se cada um pescou
um peixe e só existiam três peixes então só poderiam haver três pinguins a
pescar. Assim, foi necessário recorrer ao registo escrito, para que o grupo não
se esquecesse dos dados: dois pinguins pais; dois pinguins filhos; três peixes.

(. . . )

Estagiária: São dois pinguins pais, mais dois pinguins filhos e ao todo
pescaram três peixes – escrevendo no quadro duas vezes o algarismo
dois dentro de ćırculos e em baixo o algarismo três para representar
o número de peixes pescados.

Aluno/a V: Mas comeram um!

Estagiária: Não, nenhum comeu um, eles estavam a pescar.

Aluno/a Z: Cinco, cinco, cinco.

Estagiária: Cinco o quê?

Aluno/a Z: Animais.

Estagiária: Cinco animais, assim. . .

Aluno/a J: Ai Não, não! Já sei, já sei! Cada um pescou um peixe. . .

Estagiária: Cada um pescou um peixe.

No entanto, continuaram a insistir na ideia de que 2 + 2 = 4, logo, se há menos
um peixe é porque comeram um, ou algum pinguim não pescou o seu peixe, ou
dois pinguins pescaram o mesmo peixe.

Aluno/a J: Se eram dois. . . Não. Então um dos filhos não pescou
nenhum.

Estagiária: Não, cada um pescou um peixe.

Aluno/a J: Mas se só há três peixes?!
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Estagiária: Exatamente “Aluno J”, se só há três peixes, não pode
haver quatro animais, só pode haver três animais. Pensem numa
forma em que seja posśıvel serem só três animais, mas serem na
mesma dois pinguins pais e dois pinguins filhos.

Aluno/a K: Subtrai-se um.

Aluno/a J: Já sei, já sei. É assim, um pai pescou um, o outro pai
pescou outro e os dois filhos pescaram um só.

Estagiária: Não, cada um pescou um peixe. Então vamos imaginar. . .

Aluno/a Z: Mas, dois mais dois dá quatro e só tem ali três.

(. . . )

Aluno/a C: Só são três animais.

Estagiária: Exatamente.

Aluno/a C: Porque os dois filhos estavam com a mesma cana de
pesca juntos.

Estagiária: Não, cada um pescou um peixe sozinho.

Aluno/a J: Já sei! Eu já sei! Eram quatro animais. Mas os dois
filhos estavam com a mesma cana, e um pai pescou outro, o outro
pai pescou outro, um filho pescou outro, passou a cana ao outro filho
e o outro filho pescou outro.

Estagiária: Então quantos peixes são?

Todos: Quatro.

Apenas quando forneci uma pista, dizendo que um dos pinguins era mais velho é
que um aluno interveio dizendo que o pinguim mais velho era avô. No entanto, os
alunos não realizaram a associação aos graus de parentesco e mencionaram que
o avô não pescou porque não conseguia. Deste modo, recorreu-se à estratégia
do desenho no quadro, desenharam-se três personagens, sendo que uma era
avô, assim, o problema foi resolvido através de questões de parentesco entre as
personagens, chegando-se à conclusão de que uma personagem seria pai e filho
ao mesmo tempo.

Estagiária: Mas não, só há três peixes. . . Então eu vou dar uma
pista. Um deles era mais velho, tinha uma idade. . .

Aluno/a W: Avooô!

Estagiária: Era avô exatamente.

Aluno/a Z: Ele não podia pescar, porque não tinha força para pegar
na cana de pesca.
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Estagiária: Se cada um pescou um peixe e só há três peixes, só pode
haver três animais.

Alguns: O avô não podia pescar!

Aluno/a Z: O avô não podia pescar, porque ele era muito velho e
não conseguia segurar na cana.

Estagiária: Não, pescou na mesma, todos pescaram. (Desenhando
no quadro) vou desenhar aqui o avô, agora vou desenhar os outros,
se cada um pescou um peixe e só há três peixes, só pode haver três
animais. Se este é o avô, este vai ser qual?

Todos: O pai.

Aluno/a K: Aquela a mãe.

Todos: Não, o filho!

Estagiária: o filho. Então este (apontando para o avô) é pai de quem.

Todos: Do pai.

Estagiária: Este é pai do pai. Então temos um pai aqui (fazendo o
esquema no quadro). E este aqui (apontando para a figura do meio)?

Alguns: É o pai do filho.

Este foi um problema que exigia um pensamento fora da “caixa das operações”
e, portanto, foi extremamente interessante observar o racioćınio destas crianças,
durante a resolução do problema. Este problema matemático revelou-se muito
trabalhoso para o grupo do 1.º ano, no entanto, problemas como este permitem
desenvolver e enriquecer o pensamento matemático para além, das
potencialidades do cálculo mental. O facto de o problema estar inserido na
história resultou em que os alunos não desistissem do problema, mas, se
mostrassem interessados em resolvê-lo, uma vez que o 1.º ano tinha a missão
de ajudar o pinguim Arit. É posśıvel verificar a persistência dos alunos através
dos diálogos acima expostos.

2.1.3 Vantagens deste projeto

A história provocou o interesse dos alunos e favoreceu o pensamento matemático,
ajudou a superar problemas de compreensão, contribuiu para a tomada de
decisão pela melhor estratégia de resolução e motivou os alunos para a resolução
de problemas. Através do ponto anterior é posśıvel verificar algumas das
vantagens suprarreferidas. Todavia, apresenta-se de seguida mais um exemplo
de um problema da segunda ficha de trabalho, em que se realizou uma pequena
dramatização para a resolução do mesmo.

Uma vez que as aventuras da segunda história giravam à volta de quantias
monetárias, possibilitou o surgimento de novos problemas relacionados sempre
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com a mesma temática, isto é, a movimentação do dinheiro. Sendo assim,
pode-se afirmar que uma situação problema originou outra situação problema,
segundo Brown e Walter (1990), estas situações podem conferir aos alunos
um entendimento mais aprofundado sobre a problematização em estudo, isto
é, propiciar que os alunos realizem um pensamento mais elaborado sobre o
problema matemático.

Seguindo esta linha de pensamento, e focando-nos na situação da resolução do
problema em causa, foi distribúıdo material didático concernente a um montante
de catorze euros, sendo que era constitúıdo por cinco moedas de um euro, duas
moedas de dois euros e uma nota de cinco euros. Esta escolha foi motivada
não só pela natureza do problema em questão, mas também pela inexperiência
dos jovens alunos com a manipulação de quantias monetárias. O material gerou
uma onda de entusiasmo e exaltamento, ouvindo-se várias intervenções: “Ei!
Moedas!”, “Uma nota de cinco euros”, “Fixe!”, entre outras.

Na dramatização a estagiária interpretou a foca leopardo (personagem da
história), isto é, a vendedora, e quatro alunos interpretaram o panda
(personagem da história). Os alunos tinham que reunir quatro euros para
pagar o colar que os dois amigos escolheram para a professora (personagem
da história), no entanto, não podiam pagar o colar com as mesmas moedas, ou
nota, que o colega anterior tinha efetuado o pagamento. Se o primeiro aluno
tivesse pago a quantia com duas moedas de dois euros, o aluno seguinte não
podia utilizar também duas moedas de dois euros. A estagiária ao interpretar
a foca leopardo tinha uma caixa registadora, na qual depositava o dinheiro com
que os alunos efetuavam o pagamento e entregava se necessário o troco aos
mesmos (o valor do troco foi calculado pelo aluno/a e confirmado pela restante
turma).

Esta atividade teve como objetivo que os alunos participassem numa experiência
desafiadora, em que sentissem responsáveis pela quantia de dinheiro que eles
detinham e que pudessem dar sentido à atividade, através da conexão entre o
conhecimento proporcionado pelas intervenções e o conhecimento do quotidiano.
Assim esta atividade ambicionava ser uma experiência interessante e lúdica mas
que exigisse trabalho ao aluno, isto é, que exigisse o pensamento matemático
necessário. Os alunos tinham que organizar as suas ideias de forma a encontrar,
dentro das possibilidades e das capacidades deles naquele momento, uma forma
diferente da última para pagar quatro euros, com o material disponibilizado.
Assim o aluno estabeleceria uma conexão entre as suas ideias prévias
primeiramente com o conhecimento inerente da atividade e posteriormente com
o quotidiano permitindo assim uma aprendizagem reflexiva.

3 Conclusão

A história cativou os alunos através da sua essência. A aventura de um pinguim
chamado Arit na busca pelo gosto da matemática, o facto de haver uma maldição,
personagens com aparência engraçada, como o primo Periélio e o Mirounga,
assim como, um certo ńıvel de comicidade na história, que é algo que também
faz parte de muitos dos desenhos animados que as crianças vêm na televisão,
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estando, portanto, presente na cultura delas, fez com que mantivessem a atenção
e se sentissem atráıdas quer pela história, quer pela matemática. A resolução
de problemas foi encarada como um desafio que tinha de ser superado para
ajudarem o Arit.

O facto de se terem esbatido as linhas da divisão das áreas disciplinares,
explorando-se tanto aspetos da ĺıngua portuguesa, como da matemática, num
intervalo de tempo que correspondia a uma aula, criou uma dinâmica ativa. A
conexão criada entre as áreas disciplinares provocou entusiasmo pela
aprendizagem, que foi viśıvel pelas intervenções dos alunos na sala e se pode
comprovar com os bons resultados obtidos nas intervenções. Em suma, a
interdisciplinaridade presente nas intervenções revelou-se vantajosa para um
melhor aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem, consequentemente
para uma melhor produtividade e usufruto das capacidades de cada aluno.
Atente-se ao esquena na Figura 3.

Figura 3: Dinâmica do projeto.

Sendo o desenvolvimento do racioćınio crucial para a resolução de problemas,
este acontece no sentido em que a interdisciplinaridade e a realização de
atividades interessantes e desafiadoras motivaram continuamente para a
resolução de problemas. Os alunos realizaram aprendizagens significativas da
forma mais natural para eles posśıvel, que é a brincar, ou se preferimos através
de uma ludicidade que está inerente à brincadeira das crianças.
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[5] Pombo, O., Guimarães, H. M., Levy, T. A Interdisciplinaridade - Reflexão
e Experiência, 2.ªEd., Lisboa: Texto Editora, 1994.
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Jogos
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Resumo: Neste artigo, apresentam-se algumas sugestões de jogos/atividades
lúdicas a implementar na superação de dificuldades relativas ao despertar do
sentido de número na Educação Pré-Escolar. Os jogos e atividades lúdicas
em causa foram desenvolvidos em contexto de estágio, neste ńıvel de ensino,
explorando um cenário de múltiplas conexões entre a Expressão Plástica e a
Matemática e considerando uma das principais teorias edificadoras do Método
de Singapura: a abordagem concreto-pictórico-abstrato.

O presente texto foi adaptado de um dos caṕıtulos do Relatório de Estágio do
Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico,
da Universidade dos Açores, intitulado “O jogo na superação de dificuldades
na Matemática e na Expressão Plástica: Uma reflexão no âmbito da prática de
estágio na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico”.

Palavras-chave: conexões matemáticas, sentido de número, superação de
dificuldades, abordagem concreto-pictórico-abstrato, educação pré-escolar.

Introdução

A criança, desde cedo e ao longo da vida, estabelece uma estreita relação
de afinidade com as atividades lúdicas. Essa relação prolonga-se por toda a
existência do ser humano. Na realidade, e na perspetiva de Sá, “existem coisas
simples na nossa vida e uma delas é jogar ou brincar (...) a actividade lúdica
está no centro de muitas ideias sobre o desenvolvimento psicológico, intelectual,
emocional ou social do ser humano” ([11], p. 3).
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Por seu turno, Condessa e Fialho referem que “o brincar e o jogo, desde as formas
mais simples de imitação e actividade simbólica até às formas mais elaboradas
de actividades de criação, expressão e de competição, permitem que a criança
tome consciência de si e do outro, interiorizando assim a sua cultura de origem
e os valores que lhe são inerentes, aprendendo a agir, a interagir e a comunicar
em sociedade” ([5], p. 17).

Nesta mesma linha de pensamento, para Fosnot e Cameron [7], o brincar é um
comportamento natural, comum a todas as crianças, em todas as culturas. Ao
brincar, as crianças exploram o meio envolvente, bem como a natureza f́ısica
dos objetos. As crianças constroem jogos com latas, pedras, blocos. . . , para
além disso participam em jogos sociodramáticos e, a partir dos 5 anos de idade,
interessam-se por jogos com regras, tais como: jogos de corrida (e.g., jogo das
escondidas, jogo “passos de gigante”), jogos de tabuleiro e jogos de cartas.

A este propósito, importa referir que a importância atribúıda ao jogo não é
atual, uma vez que tem sido alvo de estudo de diferentes autores, ao longo dos
tempos, até aos nossos dias. Assim, e de acordo com Baranita, “foram muitos os
educadores que reconheceram que o lúdico tinha um valor formativo. De entre
eles, podemos destacar Froebel, Montessorri, Pestalozzi, Rosseau, Comenius,
Decroly [e] Vygostky” ([1], p. 48).

Nas palavras de Chateau (1987, citado em [8]), “o jogo representa, então, para a
criança o papel que o trabalho representa para o adulto. Como o adulto se sente
forte por suas obras, a criança sente-se crescer com as suas proezas lúdicas. (...)
A criança, colocada à margem dos trabalhos reais e sociais, acha um substituto
no jogo” (p. 29).

Ainda sobre as potencialidades dos jogos, Bird [2] acrescenta que os jogos
contribuem para fornecer mais motivação, maior envolvência e maior agradabili-
dade, o que proporciona às crianças experiências de aprendizagem inesquećıveis.

Nesta linha de ideias, Moura e Viamonte [10] referem que “através dos jogos,
é posśıvel proporcionar experiências, aceitar normas e hierarquias e fomentar o
trabalho em equipa e o respeito pelos outros (...). O jogo favorece o desenvolvi-
mento da linguagem, criatividade e o racioćınio dedutivo” (s.p.).

Na perspetiva de Fosnot e Cameron [7], o jogo em contexto de aprendizagem
apoia o desenvolvimento da criança, privilegia as suas estratégias, aceita soluções
alternativas e explora como funcionam. Neste particular, Bird realça
que “games and puzzles are fun. They are intrinsically motivating. They
captivate and stimulate, encouraging children to become willing participants in
their learning” ([2], p. xii).

Aproveitar as potencialidades lúdicas do jogo, naturalmente estimulantes e moti-
vadoras, afigura-se como uma mais valia para o ensino das várias áreas do
curŕıculo, em especial da Matemática. Como sabemos, esta área disciplinar
tem apresentado uma grande percentagem de insucesso por parte dos alunos,
em todos os ńıveis de ensino. A origem desta problemática poderá estar nos
primeiros anos de aprendizagem, uma vez que é nesta fase que a criança tem
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o primeiro contato com muitos dos conceitos matemáticos e que desenvolve as
bases para todo o seu percurso escolar futuro.

A este respeito, Bird defende que muitas das dificuldades a Matemática se
centram no sentido de número: “children with specific maths difficulties have
fundamental gaps in their understanding of basic numeracy that stem from a
hazy or faulty concept of the number system” ([2], p. xi). A principal origem
destas dificuldades poderá residir no carácter abstrato com que os conteúdos são
expostos, dado que, no contexto escolar, a abordagem dos conceitos matemáticos
muitas vezes passa rapidamente para o simbólico e abstrato. Tal como refere
Tucker, “frequently, when young children begin formal schooling, they
lose interest and confidence in their mathematical abilities, often because their
experience of mathematics has gone from the meaningful to the abstract very
quickly” ([13], p. 8).

Por este motivo, procurámos aplicar a abordagem concreto-pictórico-abstrato
(abordagem CPA), que remonta aos trabalhos do psicólogo americano Jerome
Bruner [3, 4], constituindo uma das teorias edificadoras do curŕıculo do conheci-
do Método de Singapura [12, 14]. Esta abordagem prima por um faseamento
cuidado na caminhada do concreto ao abstrato.

Neste cenário, olhando para o curŕıculo numa lógica integradora e considerando
a Expressão Plástica como uma disciplina na qual as crianças realizam aprendi-
zagens em contextos lúdicos, entendemos que o estabelecimento de conexões
entre esta e a Matemática estimularia a imaginação e o racioćınio, permitindo
um caminhar ténue do concreto para o abstrato, ao ńıvel dos conceitos matemá-
ticos, capaz de poder contribuir para a superação de dificuldades, muitas vezes
reveladas nestas duas áreas.

Como sabemos, a Expressão Plástica, de acordo com as Orientações Curriculares
para a Educação Pré-Escolar, “implica um controlo da motricidade fina que
a relaciona com a expressão motora, mas recorre a materiais e instrumentos
espećıficos e a códigos próprios que são mediadores desta forma de expressão”
([9], p. 61). O recurso a tais códigos funciona como um convite a que sejam
explorados, em conexão, variados conteúdos matemáticos.

A este propósito, defendemos com Fialho que “as conexões existentes entre estes
dois contextos curriculares são evidentes, desde logo, pela possibilidade que esta
área de expressão oferece na descoberta progressiva de pontos e traços, formas
e volumes, todos eles presentes num sem número de técnicas que se podem
explorar a duas ou a três dimensões” ([6], p. 173).

Este foi o cenário em que nos movemos e que serviu de base à presente proposta
didática. O conjunto de atividades aqui apresentadas, já implementadas em
contexto de estágio, apresentaram evidências que nos permitem considerar a
sua eficácia na superação das dificuldades apresentadas pelas crianças, tanto
ao ńıvel cognitivo, como aos ńıveis social e emocional. Estas atividades, para
além de permitirem o desenvolvimento de competências relativas ao sentido de
número, promovem ainda a interação e autonomia nas crianças, pois estas, ao
entenderem o objetivo da atividade, conseguem desenvolvê-la sozinhos.
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1 Jogo “Folhas Cáıdas”

Uma atividade indicada para desenvolver competências do sentido de número em
crianças da Educação Pré-Escolar é o jogo “Folhas Cáıdas” (veja-se a Figura 1).

Para desenvolver esta atividade lúdica colocam-se, por exemplo, algumas folhas
secas junto à base de um cartaz coletivo alusivo ao outono. De seguida,
confidencia-se às crianças que o vento do outono trouxe as folhas e que estas
necessitam de ser recolhidas, para que a sala fique de novo limpa.

De modo a realizar a recolha das folhas, as crianças, aos pares, devem ser
convidadas a lançar um dado de seis faces (que representam os números de zero a
cinco), de modo a definir o número de folhas que cada par deve recolher. Importa
referir que o tema do outono foi utilizado para contextualizar a atividade, pois
era do nosso interesse dar sentido e significado às aprendizagens.

Figura 1: Implementação do jogo “Folhas Cáıdas”: c), g) Lançamento
do dado; a), b), h) Contagem dos pontos de uma face do dado; d), i),
j) Associação do valor obtido no lançamento do dado à quantidade
de folhas recolhidas; e), f) Recursos utilizados na atividade.
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Adolfo Fialho, Ricardo Teixeira, Sandra Moura 99

Antes do desenvolvimento da atividade, foi explicado ao grupo que cada criança
só deveria lançar o dado uma vez, podendo levantar no máximo cinco folhas.
As folhas, depois de recolhidas, deveriam ser colocadas no tabuleiro do jogo,
que apresentava uma disposição retangular com seis linhas e duas colunas. Na
coluna da esquerda estavam representados os numerais e na coluna da direita
deveriam ser colocadas as folhas, ao lado do respetivo numeral.

O Método de Singapura reconhece a importância da abordagem
concreto-pictórico-abstrato. Turner [14] salienta que os estádios concreto e
pictórico permitem a construção do conhecimento necessário para o estádio
abstrato. Nesta atividade, as folhas dispersas caracterizam algo concreto, os
pontos nas faces do dado patenteiam uma representação pictórica das folhas e
os numerais (de 0 a 5) exibem uma representação abstrata da sua quantidade.

Depois de conclúıda a atividade, as crianças podem fazer composições plásticas
com as folhas utilizadas no jogo (por exemplo, com recurso à estampagem,
recorte e colagem).

2 Quadro interativo “A lagartinha muito
comilona”

Esta atividade surgiu da exploração do livro “A lagartinha muito comilona”, de
Eric Carle. Aquando do reconto da história, utilizou-se um quadro interativo
no qual as crianças podiam ilustrar as várias cenas da história ao mesmo tempo
que realizavam as suas contagens (veja-se a Figura 2).

As crianças enunciavam o tipo de fruto que a Lagartinha havia comido, nos
diferentes dias da semana, ao mesmo tempo que o enumeravam. Depois de
dizerem o nome e o número de frutos comidos pela Lagartinha da história,
estas eram convidadas a associar a quantidade de frutos ao respetivo numeral.
A seguir, retiravam de dentro de uma caixa de cartão os respetivos frutos na
quantidade correta, para que fossem aplicados no quadro interativo.

Por diferentes motivos, o quadro interativo desta atividade funcionou como um
impulsionador de aprendizagens. Desde logo, sabemos que as crianças, numa
primeira fase, necessitam de usar os sentidos para contextualizar e apreender os
conteúdos, experimentando o mundo através da sua interação com os materiais,
conceitos e pessoas.

Na realidade, o sucesso do desenvolvimento de uma atividade como esta reside
no uso dos sentidos. A criança tem de tocar, sentir, ouvir, usar a plenitude dos
seus sentidos, de modo a alcançar o sucesso numa determinada atividade.

Depois de utilizado com este fim, o quadro pode ainda ser explorado como
cenário para diferentes composições plásticas das crianças, com recurso aos
elementos desta história ou improvisando outros contextos e personagens.
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Figura 2: Exploração do quadro interativo “A lagartinha muito
comilona”: a), b), c), d) Diferentes fases do desenvolvimento da
lagartinha, de acordo com a história; e), f), g), h), i) Participação
dos alunos na atividade; j) Resultado final da história.

3 Mega Roleta Numérica

Esta atividade envolveu a dinamização de uma Mega Roleta Numérica, que
tinha como objetivo apresentar diferentes arrumações de objetos, havendo uma
exploração dos números, de um a cinco, segundo diferentes perspetivas e
respeitando a abordagem concreto-pictórico-abstrato.

A roleta continha ilustrações de frutos, de um a cinco, com diferentes arrumações.
Para além da roleta, foram dispostos cartões com a representação pictórica e
abstrata dos referidos números, para que as crianças pudessem associar o número
de frutas à representação pictórica (com pontinhos) e abstrata (com numerais)
dessa quatidade (veja-se a Figura 3).
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Figura 3: Implementação da Mega Roleta Numérica: a) Mega Roleta
e cartões utilizados na atividade; b) Criança a girar a roleta; c),
d), e) Criança a contar o número de frutos; f) Criança a associar
a quantidade de frutos contados ao respetivo numeral.

Consideramos que esta atividade, pelas suas carateŕısticas lúdicas e apelativas,
se revelou bastante eficaz na superação das dificuldades apresentadas pelas
crianças no que respeita ao sentido de número.

A dimensão da roleta e o seu carácter lúdico e interativo revelaram-se bastante
motivadores para as crianças, que aprenderam as diferentes formas de represen-
tação dos números, de um a cinco, de um modo dinâmico e espontâneo.

Pela sua versatilidade, este recurso pode ser aplicado em vários contextos,
explorando diferentes conteúdos matemáticos. Neste sentido, a Expressão
Plástica pode ser igualmente convocada, por exemplo se os alunos forem
estimulados a ilustrar os vários sectores circulares da roleta, utilizando diferentes
técnicas (de desenho, pintura, recorte e colagem, entre outras).

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 95–106
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4 Jogo do Galo

A preparação deste jogo inicia-se com a decoração de 16 elementos que servirão
como peças do jogo do galo. Aquando da nossa intervenção, as crianças decora-
ram dois grupos de 8 castanhas (com missangas, olhinhos e bolinhas de lã
de cores distintas, . . . ), uma vez que nos encontrávamos próximos do dia de
S. Martinho.

No entanto, podemos optar por outras temáticas. As crianças podem construir
as peças recorrendo a materiais reciclados, consoante a época do ano em que
nos encontremos (por exemplo, bolas e sinos no Natal, máscaras e balões no
Carnaval, ovos na Páscoa, flores na primavera ou para oferecer num jogo à Mãe,
conchas e estrelas do mar no verão, . . . ).

Esta atividade deve ser realizada em grupo ou a pares (veja-se a Figura 4).

Figura 4: Implementação do Jogo do Galo; a), b), c) Decoração das
castanhas; d), e), h) Desenvolvimento do jogo; f), g) Resultado
final da decoração das castanhas.
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Esta atividade para além de estimular o desenvolvimento de competências
relativas a diferentes técnicas de Expressão Plástica, permite ainda explorar
e aplicar vocabulário relativo aos termos de localização espacial. Este jogo
promove também o desenvolvimento de competências sociais, no âmbito da
cooperação e da socialização, permitindo que as crianças deem a sua opinião, que
façam as suas sugestões e que tenham uma voz ativa no processo de construção
das suas próprias aprendizagens.

5 Jogo “O Saco das Castanhas”

Para o desenvolvimento do jogo “O Saco das Castanhas”, pode-se utilizar, por
exemplo, um recipiente com castanhas e um saco com cartões numerados, de um
a cinco. Cada cartão, para além do numeral, deverá ter a representação pictórica
da quantidade correspondente, recorrendo a imagens de castanhas (veja-se a
Figura 5). Também podemos entregar cartões em branco às crianças, para que
sejam elas a elaborar as suas próprias ilustrações.

Figura 5: Implementação do jogo “O Saco das Castanhas”: a) Peças
do jogo; b), c) Desenvolvimento do jogo; d) Cesta de castanhas.
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Na implementação deste jogo, as crianças devem ser divididas em dois grupos,
explicando-se, de seguida, que cada elemento necessita de, à vez, retirar um
cartão do saco. De seguida, deverá retirar do recipiente e transportar para o
centro do seu grupo a quantidade correspondente em castanhas. Ganha o jogo
o grupo que conseguir obter o maior número de castanhas.

Durante a implementação da atividade, algumas crianças podem ser
questionadas sobre qual o número que desejariam que sáısse no cartão. Se
responderem “cinco” já terão adquirido a noção de quantidade.

6 Minhocas Sabichonas

Esta última atividade também promove o estabelecimento de conexões entre a
Matemática e a Expressão Plástica. Propomos que as crianças sejam
presenteadas com plasticinas novas, com as quais deverão, através da técnica
da modelagem, criar “minhocas” e “bolinhas” de cores diferentes. De seguida,
são implementados ficheiros com a representação dos números de um a cinco,
com recurso a uma moldura do 10, que deve ser preenchida considerando a
quantidade representada por cada numeral (veja-se a Figura 6).

Figura 6: Implementação da atividade “Minhocas sabichonas”: a),
h) Ficheiros preenchidos; b), d) Moldagem de “bolinhas” em
plasticina; c), e), f), g) moldagem de “minhocas” em plasticina.
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Para o desenvolvimento desta atividade, as crianças devem preencher a
representação simbólica do número com as “minhocas” em plasticina e colocar,
na moldura do 10, o número de bolinhas correspondente à quantidade
representada por esse numeral.

Conclúıda a apresentação das nossas propostas de atividades, resta-nos tecer
algumas considerações finais relativas ao impacto que estas atividades tiveram
ao ńıvel do desenvolvimento das crianças que as experimentaram, tarefa de que
nos ocuparemos de seguida.

Breves considerações finais

Ao efetuarmos uma análise às diferentes atividades implementadas realçamos
que, ao ńıvel das competências cognitivas, notámos uma evolução muito positiva,
uma vez que as crianças aprenderam os conteúdos, conseguindo utilizá-los de
um modo diferenciado em novos contextos. Tendo em conta as observações
realizadas no decurso das atividades lúdicas, consideramos que, na sua
generalidade, estas potenciaram a motivação e o interesse das crianças,
relativamente aos conteúdos matemáticos, aspeto que impulsionou uma notória
evolução nos seus desempenhos no contexto desta área curricular. Em particular,
esta sequência de atividades permitiu uma consciencialização do sentido de
número, no intervalo numérico de um a cinco, com associação do numeral à
quantidade.

Ao ńıvel das competências sociais, verificámos uma maior evolução na cooperação
e na socialização, dado que a maior parte das atividades foi desenvolvida em
grupo, o que potenciou a interação entre as crianças, permitindo que dessem
a sua opinião, as suas sugestões e que tivessem uma voz ativa no processo de
construção das suas aprendizagens.

Em suma, consideramos que as atividades de natureza lúdica, quando exploradas
em conexão, entre a Matemática e a Expressão Plástica, potenciam a
interiorização dos conteúdos em estudo, ao mesmo tempo que convocam o
racioćınio lógico e impulsionam o aumento da motivação/interesse das crianças
nas suas aprendizagens, permitindo, em simultâneo, a interação e a cooperação
entre elas.
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[12] Santos, C. P., Teixeira, R. C. “Kindergarten Activities for Early
Mathematics”, Proceedings of Recreational Mathematics Colloquim IV
(pp. 49–77), 2016.

[13] Tucker, K. Mathematics Through Play in the Early Years, SAGE
Publications, 2010.

[14] Turner, C. Singapore Math – Sourcebook, Singapore Math, 2013.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 95–106
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Resumo: Neste artigo apresentam-se potencialidades educativas do uso
pedagógico de histórias para o desenvolvimento do racioćınio matemático,
dando-se primazia ao racioćınio algoŕıtmico, sendo que foi privilegiado um
ambiente de resolução de problemas em grupo. A intervenção pedagógica,
desenvolvida ao longo de quatro aulas, ocorreu numa turma do 4.º ano de
escolaridade, no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada, do Mestrado em
Ensino do 1.ºCiclo do Ensino Básico e Matemática e Ciências Naturais do
2.ºCiclo do Ensino Básico da Universidade do Minho.

Palavras-chave: Racioćınio matemático, uso pedagógico de histórias, resolução
de problemas, aprendizagem cooperativa.

1 Introdução

A obra literária usada nesta intervenção pedagógica, Quando as estrelas se
transformam em números, de Leonel Vieira, é uma obra que aborda a matemática
de modo divertido, dinâmico e interativo, pelo ponto de vista de uma criança que
se questiona, que reflete sobre vários temas matemáticos. Desta obra, apenas
foi usada uma das histórias, correspondente a um dos caṕıtulos. A história
funcionou como um indutor neste processo, pois só fui usada inicialmente,
mais concretamente na resolução de problemas direcionados para o racioćınio
algoŕıtmico, embora tivessem também sido abordados outros temas e conceitos
matemáticos presentes ao longo da história. Esta história também foi inspiração,
mais tarde, para a formulação de problemas por parte dos alunos. Depois de
usada a história, foram explorados outros materiais, tendo por último os alunos
resolvido uma ficha de trabalho.

Assim, com o uso desta história com problemas pretendeu-se promover uma
estratégia de ensino que visasse a formulação e a resolução de problemas,
permitindo a integração da matemática com a ĺıngua materna e o
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desenvolvimento significativo de competências de ambas as áreas. Deste modo,
este estudo analisa a implementação desta estratégia de ensino que agrega os
conhecimentos da Matemática à Ĺıngua Portuguesa.

Concluindo, neste artigo pretende-se dar a conhecer uma investigação
desenvolvida neste âmbito que implicou uma estratégia criativa no ensino da
matemática de modo a promover atitudes positivas face a esta área disciplinar.
Desta forma, serão apresentadas as intervenções, e as tarefas e atividades
exploradas que dáı advieram, que pela sua natureza aberta e desafiante
fomentaram o desenvolvimento do racioćınio matemático.

2 Revisão da literatura

A Matemática e a Literatura são duas áreas que tradicionalmente têm estado,
em termos escolares, pouco interligadas. Talvez por essa razão, exista uma
certa dicotomia entre a Matemática e o Português, as duas principais áreas
curriculares do ensino básico, o que conduz a que alguns alunos assegurem o
gosto apenas por uma delas. Mas existe vantagem em instituir e aprofundar a
ligação entre as duas disciplinas escolares, sobretudo durante o ensino básico [4].

Estudos que apoiam a integração da Literatura na Matemática indicam que
existe uma forte relação entre a aprendizagem de conteúdos matemáticos através
da escuta e da interação com histórias que envolvem a matemática [13].

Professores de Matemática que integram a Literatura na Matemática reconhecem
que a compreensão matemática envolve a leitura e a escrita. Por outro lado, o
racioćınio matemático e a resolução de problemas podem ser explorados
recorrendo a materiais de leitura. Essas conexões da Matemática com outras
disciplinas em salas de aula dão aos alunos um maior domı́nio na matemática [9].

Assim, a implementação de um método de ensino interdisciplinar e integrador,
na sala de aula, proporciona o desenvolvimento de competências de numeracia
e de literacia, nomeadamente o desenvolvimento do racioćınio matemático, de
estratégias de construção de histórias e a utilização de estratégias de resolução
e formulação de problemas [10].

No que concerne à resolução de problemas, para Sardinha [10], uma abordagem
tendencialmente construtivista do processo de ensino/aprendizagem, segundo
alguns autores, passa por considerar que as tarefas matemáticas devem centrar-se
fundamentalmente na resolução de problemas, abrangendo de forma secundária
a realização de exerćıcios, por valorizar a criação de processos pessoais e diversos,
por admitir que o erro e o seu reconhecimento são parte integrante do processo
de aprendizagem e são favoráveis a uma aprendizagem intelectualmente ativa.
Também para esta autora, tanto a resolução de problemas como a sua formulação,
constituem-se aspetos fulcrais para o desenvolvimento do racioćınio matemático.

Neste sentido, o NCTM [5] refere que a proliferação de exerćıcios para praticar
capacidades básicas de forma isolada deve mudar no sentido de tarefas mais
abertas, que abordam problemas reais e a aprendizagem contextualizada, sendo
importante dar mais ênfase à escrita, à oralidade e às demonstrações.
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Maŕılia Ferreira, Pedro Palhares 109

Sardinha [10] também defende que a metodologia de trabalho cooperativo é
considerada essencial por permitir o desenvolvimento da comunicação
matemática, das estratégias de resolução e formulação de problemas. Ao
trabalharem em grupo, os alunos desenvolvem capacidades de pensamento cŕıtico,
racioćınio e compreensão mútua, partilhando ideias e dificuldades individuais,
favorecendo desta forma o esṕırito de entreajuda e a participação inclusiva de
todos os alunos independentemente do seu grau de conhecimentos e competências.

Essencialmente na resolução de problemas, o trabalho em grupo faculta
oportunidades de verbalizar dificuldades e racioćınios efetuados potenciando,
simultaneamente, o desenvolvimento dos processos metacognitivos e a
comunicação matemática através da partilha de racioćınios e dificuldades. O
facto de várias estratégias serem válidas, permite que vários alunos contribuam
com diferentes partes na construção do caminho para chegar à solução final [10].

A aprendizagem cooperativa é descrita como o processo de os alunos trabalharem
em pequenos grupos e para Grandin [1], o processo cooperativo envolve um
conjunto de competências comportamentais de grupo: um comportamento de
grupo inclusivo, que passa por partilharem pontos de vista e dificuldades;
mediarem opiniões diferentes e alcançarem o consenso de opiniões no grupo,
favorecendo a comunicação matemática. A capacidade de pensamento cŕıtico,
racioćınio e compreensão mútua são requeridos para analisar de que modo as
contribuições individuais se reúnem para integrar um todo. Assim, o trabalho de
grupo permite desenvolver uma atitude de persistência perante as dificuldades,
possibilitando o envolvimento e a participação dos alunos tidos como menos
bons.

3 Atividades desenvolvidas

As atividades doravante descritas foram desenvolvidas numa turma do 4.º ano de
escolaridade de uma escola básica do 1.º ciclo de Braga, no âmbito da Unidade
Curricular Prática de Ensino Supervisionada, contemplada no plano de estudos
do Mestrado em Ensino do 1.ºCiclo do Ensino Básico e Matemática e Ciências
Naturais do 2.ºCiclo do Ensino Básico da Universidade do Minho. A turma é
constitúıda por vinte e seis alunos, situando-se estes, na grande maioria, entre
o ńıvel 3 e o ńıvel 4, quanto ao ńıvel referente à disciplina de Matemática. Não
existem alunos identificados com NEE, nem qualquer aluno com retenções em
anos anteriores, contudo existe um aluno diagnosticado com hiperatividade.

Na turma apenas três alunos tinham conseguido ńıvel 5. Em contexto de
sala de aula, estes últimos dominavam não só os momentos de aprendizagem
individuais, como também as situações de aprendizagem plenárias, em grupo
turma, expressando frequentemente as suas ideias, sendo muito participativos e
influenciando os restantes colegas de turma a intervir, contribuindo deste modo
para um trabalho coletivo.

No que concerne ao seu ambiente sócio afetivo, em termos gerais, a turma
destaca-se pela sua extrema curiosidade, por ser aplicada e participativa,
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revelando especial entusiasmo e interesse por atividades mais dinâmicas, onde
tenha a possibilidade de debater as suas ideias. De um modo geral, a turma
é responsável e bem comportada, sendo cultivado entre os alunos um clima de
entreajuda e de respeito pelo outro.

3.1 Intervenção 1

Nesta intervenção deu-se ińıcio à leitura da história “A divisão do Sebastião”,
caṕıtulo da obra Quando as estrelas se transformam em números, de Leonel
Vieira. Neste caṕıtulo um menino chamado Hugo não compreende o algoritmo
da divisão e é o Sebastião que o ajuda a perceber.

Esta intervenção tinha como objetivo essencial a resolução de problemas. À
medida que a história foi sendo lida, foram analisados pequenos problemas e
questões que envolviam o racioćınio matemático. Inicialmente a turma explorou
o mês que é referido no começo da história. Assim sendo, foi questionada sobre
qual seria o mês mais curto e o mais comprido, quanto ao número de letras que
constituem a palavra. Foi atribúıdo um número inteiro (primeiramente) e um
número decimal para o valor de cada letra do mês, em euros, e foi pedido aos
alunos que calculassem os preços para cada mês.

De um modo geral, os alunos conceberam, de imediato, a estratégia a usar nos
problemas propostos, recorrendo maioritariamente ao mesmo tipo de racioćınio,
verificando-se que muitos dos alunos demonstraram interesse e curiosidade em
optar pelo algoritmo da multiplicação, quando estava envolvido um número
decimal, tal como tinham recorrido a esse algoritmo no cálculo com um número
inteiro. Mas como os alunos ainda não tinham ainda abordado o algoritmo da
multiplicação com números decimais, recorreram à adição.

Figura 1: Determinação do mês mais pequeno e do mês maior, quanto ao número
de letras, e cálculo do preço de cada mês.

Na tarefa que se seguiu, deu-se lugar à continuação da história, abordando-se a
“Cantiga do Sebastião”, sendo que os alunos preencheram os espaços em falta
da cantiga, tendo sido este exerćıcio realizado em Grupo–Turma.

Esta cantiga envolvia distribuir (igualmente) por cada mão, o resultado de
uma divisão (divisão como distribuição). Foram propostas outras distribuições
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(primeiro pelas mãos), depois pelos quatro membros, usando-se a matemática
de um modo mais interativo, “brincando-se” um pouco com os números, e
estimulando constantemente a participação e reflexão dos alunos.

Este momento da intervenção, pelo seu caráter mais dinâmico, envolvia uma
maior participação dos alunos. Segundo Martinho e Ponte, valorizar uma
dinâmica comunicativa na sala de aula denota que o professor estimula o interesse
dos alunos para enriquecer as interações estabelecidas. Na realidade, um dos
seus papéis é fazer emergir a atividade independente de cada aluno através da
interação ([3], p.5).

Investigadora: Então trinta e dois a dividir por quatro quantos são?
O que é que o autor quis dizer com “em cada mão”?

RG: Dá oito, mas lá [referindo-se ao texto] diz em cada mão! Portanto
dá quatro em cada mão.

Investigadora: O que é que o Sebastião fez?

DE: Distribuiu o oito igualmente por cada mão.

FS: Não percebi. . .

Investigadora: Repara no resultado da divisão. Qual é?

FS: Oito. . .

Investigadora: Distribuindo esse número dá quantos dedos em cada
mão? Distribuindo o mesmo número.

DE: Oito é igual a quatro mais quatro.

Investigadora: Ou seja quatro mais quatro igual a oito. [gesticulando
com as mãos, representando o número de dedos em cada mão]

Investigadora: Eu vou fazer o que o Sebastião fez, mas agora com
outros números. Por exemplo, quanto é que dá em cada mão dezoito
a dividir por três?

LF: Seis.

Turma: Seis!

Investigadora: Eu disse em cada mão. . .

DE: Três.

Turma: Três!

(. . . )

Investigadora: Seguindo o mesmo racioćınio, vamos agora, em vez
de distribuir o resultado pelas mãos, distribúı-lo pelas mãos e pelos
pés. Ou seja temos de distribúı-lo por quatro conjuntos.
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DE: Agora já não é em cada mão, é em cada membro.

Investigadora: Muito bem! Agora quero que responda quem ainda
não respondeu. Quanto dá então, em cada mão, quatrocentos a
dividir por vinte?

NF: Ei!

Investigadora: Para já digam o resultado.

NF: Duzentos!

Investigadora: Pensem melhor.

RG: Já sei! Já sei! Mas não posso dizer. . .

MM: vinte!

DE: É fácil. . . dois vezes dois quatro. . .

Turma: Cinco em cada mão.

Transcrição 1 – Discussão realizada em grupo turma, na exploração da Cantiga
do Sebastião.

À medida que as divisões foram ficando mais complexas e desafiantes, os alunos
demoravam mais tempo a responder, precipitando-se, por vezes, a dizer o
resultado. Verificou-se que o racioćınio, no que diz respeito ao cálculo mental,
não era um ponto forte, na maioria da turma. No entanto, foi-se constatando,
cada vez mais, um envolvimento espontâneo dos alunos nesta tarefa, os quais
não demonstraram dúvidas na interpretação do que era pretendido e no tipo de
racioćınio a usar.

Concluindo, nesta intervenção em que a história foi usada de modo mais intensivo,
verificou-se um grande interesse e curiosidade por parte da turma em geral, em
querer responder, em querer participar. Os problemas ao serem contextualizados
através da história revelaram-se eficazes, no que diz respeito à participação dos
alunos no decorrer das atividades.

3.2 Intervenção 2

Nesta intervenção, por forma a interligar-se com a primeira, não só se optou por
dar continuidade às divisões, mas agora sob a forma de fração, como também
em dar continuidade à história usada. Como primeiro objetivo esta intervenção
visava a exploração de frações equivalentes (por multiplicação dos termos por
um mesmo fator e dividindo os termos por dois), sendo que era esperado que os
alunos verificassem que o quociente não se altera. Foi privilegiada a continuidade
da narrativa, procedendo-se como segundo objetivo, à contextualização do
algoritmo da divisão com um problema (inicialmente o narrado na história
e posteriormente, outros problemas propostos, sendo apresentado apenas um
deles). Como objetivo terceiro, depois de finalizada a leitura da história, foi
proposto aos alunos a continuação da mesma.
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A primeira atividade da intervenção relacionou-se com a exploração de frações
equivalentes. Dada uma determinada fração, os alunos, coletivamente, teriam de
achar uma fração equivalente. Posto isto, era pedido aos alunos que dividissem
os termos da primeira fração (o numerador pelo denominador), e da segunda
fração, sendo que era esperado que os alunos se começassem a aperceber que o
resultado seria o mesmo.

Investigadora: Nós na última aula trabalhamos com a fração três
quartos. Se eu quiser achar uma fração equivalente a esta, o que
faço?

HC: Multiplicamos por dois, por exemplo.

Investigadora: E se quisermos uma fração equivalente a esta, mas
multiplicando os termos por um número maior, por exemplo por
nove?

RG: Quinhentos e setenta e seis!

Investigadora: Muito bem! Podes vir ao quadro.

RF: Quinhentos e setenta e seis setenta e dois avos.

Investigadora: Agora quero que façam esta divisão, sessenta e quatro
a dividir por oito e também quinhentos e setenta e seis a dividir por
setenta e dois.

DE: Mentalmente? Sessenta e quatro a dividir por oito são oito.

FS: É dif́ıcil. . .

Investigadora: Têm alguma noção do que vos vai dar, quinhentos e
setenta e seis a dividir por setenta e dois?

LA: Mais ou menos. . . trinta e tal. . .

(. . . )

Investigadora: Então conclusões a que chegamos. . . multiplicando
o mesmo fator pelo denominador e pelo numerador, obtemos uma
fração equivalente e essa fração vai ter o mesmo. . . ?

RG: O mesmo quociente.

Investigadora: E o mesmo acontece quando dividimos pelo mesmo
número ambos os termos da fração. Quando eu vos colocava uma
fração equivalente e vos pedia para dividi-la vocês não estavam a
perceber que o resultado ia ser o mesmo, pois não?

Turma: Não. [olhando uns para os outros]

Investigadora: Ou seja ter sob a forma de fração ou sob a forma de
algoritmo é igual, é uma divisão.

Transcrição 2 – Discussão realizada em grupo turma, na exploração das frações
equivalentes.
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Uma das fragilidades evidenciadas pela turma prendeu-se com o facto de os
alunos demorarem a compreender que o quociente não se altera, ou seja, a
conjeturarem que, multiplicando ou dividindo pelo mesmo fator o denominador
e o numerador, ou dividindo as frações equivalentes, o resultado seria o mesmo.
Mesmo numa segunda tarefa mostraram-se surpreendidos quando o numerador
da fração era maior.

Figura 2: Exploração de frações equivalentes, pelo aluno LF.

No momento seguinte deu-se prosseguimento à narrativa, contextualizando o
algoritmo da divisão com problemas. Primeiramente foi analisado o problema
apresentado na história, resolvendo-o. De seguida, foi proposto um outro
problema. Um dos problemas envolvia a divisão como distribuição, ao passo
que o outro envolvia a divisão como medida. “A divisão como distribuição
refere-se a uma situação na qual uma quantidade é partilhada igualmente num
dado número de grupos e quer-se saber quantos ficam em cada grupo”. Já
a divisão como medida, “corresponde a uma situação na qual se quer dividir
uma quantidade em grupos com um dado número de elementos e quer-se saber
quantos grupos se podem fazer” ([11], p.152).

Quanto ao problema apresentado na história, que envolvia a divisão como
medida, o aluno deveria ser capaz de seguir alguns passos de modo a compreender
o texto do problema, analisando-o por partes. O aluno deveria ter a capacidade
de extrair e recuperar determinada informação, para interpretar aquilo que lia
e para refletir sobre e/ou avaliar o conteúdo e formato do texto, com base nos
seus conhecimentos.

Confrontados com o problema da história, os alunos não demonstraram
dificuldades no algoritmo a aplicar, mas depois esqueceram-se de considerar
os berlindes sobrantes. Depois dos alunos irem ao quadro resolver o problema
pelo seu método, foi confrontada essa resolução com a resolução concretizada na
história, que para além de recorrer ao racioćınio algoŕıtmico, recorria ao cálculo
mental por estimativa. Para além disso, foram viśıveis algumas fragilidades
quando os alunos recorreram ao cálculo mental.
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Deu-se continuidade à modalidade de trabalho em grupo–turma, adotada no
momento anterior, onde os alunos puderam partilhar os seus saberes e conclusões
e discutir ideias.

Figura 3: Resolução do problema presente na história, pelo aluno RG.

No segundo problema, como a divisão era exata, os alunos não demonstraram
dificuldades nem quanto ao algoritmo a recorrer, nem quanto à interpretação
do resultado obtido. Contudo, foi também pedido que calculassem o resultado
por estimativa, de modo a perceber entre que valores o resultado se podia situar.

Figura 4: Resolução do segundo problema proposto, pelo aluno LF.

Em suma, foi viśıvel por parte dos alunos uma maior dificuldade no problema
presente na história, que envolvia a divisão como medição, esquecendo-se de
considerar os berlindes sobrantes. Como no segundo problema, a divisão era
exata, os alunos simplesmente deram atenção ao algoritmo da divisão, e não ao
contexto do problema. Estas situações problema permitiram ao aluno
desenvolver uma atitude cŕıtica perante os enunciados dos problemas,
promovendo a comunicação, partilha e exploração de ideias e estratégias de
formulação, resultando numa resolução de forma efetiva. Para além disso,
os alunos tiveram oportunidade de exprimir e justificar os seus racioćınios,
revelando que a integração da matemática com a ĺıngua portuguesa é prof́ıcua
no desenvolvimento de competências de numeracia.
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No terceiro momento da intervenção, foi pedido aos alunos que dessem
continuidade à história, em pequenos grupos, com novos diálogos e personagens,
e que criassem nessa mesma história um problema que envolvesse o algoritmo
da divisão, que teriam de resolver. Nesta fase, estimulou-se a comunicação entre
os alunos do mesmo grupo, incentivando-os a questionarem os seus pares acerca
das ideias apresentadas.

É de ressaltar que a criação de histórias com problemas envolve competências
de leitura, escrita, resolução e formulação de problemas num contexto espećıfico.
Na formulação de problemas, o trabalho cooperativo demonstrou-se mais
significativo, por esta ser a atividade que exigia mais criatividade.

Figura 5: Produção da história, pelo grupo MR, MC, LA e TV.

Quanto aos vários tipos de problemas criados, dos cinco grupos apresentados,
apenas três grupos contextualizaram o problema. Assim, grande parte
dos grupos focou-se somente em apresentar uma simples divisão e em resolvê-la.

A maior parte dos grupos manteve as personagens da história original, sendo
que outros não acrescentaram novas personagens. Alguns grupos demonstraram
ter grande imaginação e criatividade, tanto no contexto do problema, como na
história que o envolvia.

No que se refere à organização dos grupos e cooperação entre os vários elementos,
dois dos grupos, apesar de terem integrado um aluno com dificuldades,
conseguiram organizar-se bem, cooperando entre si, e ouvindo as opiniões uns
dos outros. Também foi notável os vários ritmos dos grupos, sendo viśıvel que
alguns grupos demoraram a dar ińıcio ao processo e a organizarem-se, enquanto
outros conseguiram fazê-lo de imediato, tendo terminado a tarefa rapidamente.
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No último momento, os alunos apresentaram à turma a história e o problema,
pedindo a outro grupo que fosse resolver esse mesmo problema. Na leitura das
histórias, a maioria dos grupos optou por colocar os seus elementos a lerem à
vez, demonstrando organização e cooperação.

No que diz respeito à resolução dos problemas que eram propostos pelo grupo
que os criou, todos os grupos os conseguiram resolver, sem grandes dificuldades,
exceto o grupo constitúıdo por um só aluno. Este não estava a conseguir resolver
o algoritmo da divisão, começando a chorar, quando o conseguiu resolver à
segunda tentativa. Apesar dos restantes grupos conseguirem resolver os
problemas, era evidente que, dentro de alguns grupos havia sempre um ou dois
elementos que se destacavam, pois eram estes que estavam concentrados em
resolver o problema, estando os restantes elementos à espera que o problema
fosse solucionado. Noutros grupos, aquando da resolução, mantinham-se
organizados e a cooperarem entre si, estando um atento à tabuada, enquanto
outro escolhia o número a colocar no quociente, por exemplo.

Em śıntese, com esta última tarefa pretendeu-se promover de modo mais
profundo a interdisciplinaridade entre a disciplina de Matemática e a disciplina
de Português. Segundo Sardinha [10], a formulação de problemas com história
promove o desenvolvimento da escrita criativa, da compreensão textual, das
capacidades de formulação e resolução de problemas e do pensamento cŕıtico e
criativo, potenciando o uso de estratégias de resolução diversificadas. Assim, é
posśıvel trabalhar, articular e desenvolver competências transversais e espećıficas
das duas áreas de forma integrada.

Com estas tarefas, que potenciam o desenvolvimento matemático, os alunos
mostraram-se bastante motivados e recetivos, sendo verificável um envolvimento
ativo e mais confiante por parte destes na conceção dos seus problemas, na
resolução e na forma de testar e verificar conjeturas, em grupo.

3.3 Intervenção 3

Esta terceira intervenção objetivava, essencialmente, a utilização do material
multibase na abordagem do algoritmo da divisão. Assim, a história usada em
intervenções anteriores deixou de ser usada, dando lugar ao material multibase,
tendo em vista a exploração do algoritmo da divisão, mas agora de forma prática.

No primeiro momento da intervenção, foi introduzido o material multibase,
sendo que este “é formado por várias peças de madeira ou plástico. As unidades
mais simples são os cubos unitários, que vão sendo agrupados em número igual
ao número de base. O material multibase tem uma limitação: só poderão ser
representados no máximo, números com quatro algarismos, pois não há modelo
f́ısico para a unidade de 4.ª ordem.” ([14], p.174).

Os alunos organizaram-se em pequenos grupos e, primeiramente foi pedido que
representassem números inteiros, recorrendo ao material, como forma também
de ter conhecimento sobre as conceções prévias acerca do material, e como
modo preparatório para a atividade seguinte. Os alunos não demonstraram
nenhumas dificuldades na manipulação do material para a representação de

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 107–125
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números inteiros (considerando o cubinho como unidade), reconhecendo as ordens
correspondentes a cada material representativo, sendo notável, no grupo, o
trabalho em equipa.

Figura 6: Manipulação do material multibase (base dez), por um dos grupos.

Nesta atividade foi privilegiado o trabalho em pequeno grupo, sendo que em
cada grupo acabava sempre por se destacar um aluno, por norma, melhor à
disciplina de Matemática, assumindo o papel de ĺıder na atividade, cujo sucesso
dependeu, principalmente, da sua iniciativa.

Neste sentido, “Muitas vezes, um ou dois alunos tomam a liderança e levam o
grupo a centrar-se em certas ideias, facilitando, assim, o trabalho conjunto.”
([7], p. 30). Contudo, o entusiasmo era geral, querendo sempre todos os grupos
participar, mostrando a representação pedida.

Na atividade seguinte, foi abordado o algoritmo da divisão, recorrendo-se ao
material multibase, tendo sido feita a divisão por conjuntos: divisão das centenas,
divisão das dezenas e divisão das unidades. Este processo foi feito sempre em
conjunto com a turma, onde o algoritmo da divisão expandido era acompanhado
com o material, de forma a perceber os passos que envolvem o algoritmo da
divisão, o porquê de se ter de ”abaixar”um determinado número do dividendo,
e mesmo o porquê de se escolher determinado algarismo a colocar no quociente.
Por fim, simplificou-se o algoritmo da divisão.

Investigadora: Temos quatrocentos e setenta e dois a dividir por
três. Vamos repartir o número quatrocentos e setenta e dois por
três conjuntos, que vamos desenhar aqui. Como se representa o
quotrocentos e setenta e dois?

DE: Quatro coisos assim [levantando a placa no ar], sete barras e
dois cubos.

Investigadora: Devemos começar por qual ordem, a distribuir pelos
conjuntos? Pelo algarismo das centenas, das dezenas ou das unidades?
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MA: Começamos pelo maior. [referindo-se à ordem]

Investigadora: Pegando nestas quatro placas se eu as quiser repartir
por cada conjunto, com quanto fica cada conjunto?

PP: Ah. . . cinquenta.

Investigadora: Quatro placas que temos, quero saber o número de
placas.

DV: Cento e cinquenta.

PP: Uma! Uma! Dá uma placa para cada conjunto. E depois sobra
uma. Investigadora: Sobra uma, exato. E quantos quadrados tem
esta placa?

DE: Cem.

Investigadora: Ou seja foi utilizada uma placa para cada conjunto.
Vamos colocar aqui no dividendo qual número?

PP: Um.

Investigadora: Fazendo a divisão expandida, temos aqui agora quatro
menos três que dá um, que é a placa que nos sobra. Esta placa, já
vimos, que equivale a cem e vamos agora transformá-la em dezenas.
O que temos de fazer?

LA: Dá dez barras.

Investigadora: Agora vamos juntar às sete dezenas que já temos e
ficamos com quantas dezenas?

DE: Dezassete dezenas.

Investigadora: Como podem verificar aqui no algoritmo também
abaixamos o sete e ficamos com dezassete dezenas, o algoritmo vai
ao encontro do nosso processo. Distribuindo agora as quinze dezenas
pelos três conjuntos, quanto fica em cada um?

RG: cinco barras em cada conjunto.

Investigadora: E sobra alguma barra?

Turma: Duas!

Transcrição 3 – Discussão em grupo-turma, no uso do material multibase, para
a compreensão do algoritmo da divisão.

De um modo geral a turma percebeu os processos que envolveram o algoritmo da
divisão, havendo alunos que se destacaram por perceberem de imediato quanto
iria receber cada conjunto. A utilização do material ao longo da intervenção
demonstrou-se estruturante para os alunos, permitindo acentuar as
potencialidades e aprendizagens já possúıdas acerca do mesmo, para o
prosseguimento na exploração do algoritmo da divisão.
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Como refere Serrazina, “Os estudantes que utilizam materiais manipulativos na
construção de conceitos têm melhores resultados que os que o não fizeram, pois
os alunos são indiv́ıduos ativos que constroem, modificam e integram ideias
ao interaccionar com o mundo f́ısico, os materiais e os seus colegas, donde a
aprendizagem da Matemática deve ser um processo activo. A aprendizagem
baseia-se na experiência e a construção de conceitos matemáticos é um processo
longo que requer envolvimento activo do aluno e que vai progredindo do concreto
para o abstracto.” ([12], p.1).

No segundo momento da intervenção, foi abordado um conteúdo novo, cálculo
em forma de d́ızima, do quociente de dois números inteiros, calculando com
aproximação às décimas, às centésimas e às milésimas. Inicialmente era grande o
receio de que os alunos não compreendessem o acrescento de zeros no dividendo,
por ser um conteúdo novo, no entanto alguns alunos revelaram-se perspicazes.

Investigadora: Como podemos transformar este resto seis, numa
ordem mais pequena?

DE: Já sei! Em décimas!

Investigadora: Muito bem! E como fazemos isso?

RG: Coloca-se uma v́ırgula.

Investigadora: E acrescenta-se um. . . ?

RG: Zero!

Investigadora: Então para se transformar em décimas, acrescentou-se
uma casa decimal. E para se transformar em centésimas, quantas
casas temos de acrescentar?

RG: Duas casas decimais.

Investigadora: E em milésimas?

Turma: Três casas.

Investigadora: Nesta divisão queremos tentar chegar ao resto zero,
chegamos agora. Temos duas casas decimais no dividendo, quantas
temos de ter no quociente?

DE: Fica seis v́ırgula setenta e cinco.

Investigadora: Porquê? Porque andamos duas casas decimais. Ficamos
então com seis unidades e setenta e cinco centésimas. E no resto
quantas casas decimais temos de colocar?

Turma: Duas.

Transcrição 4 – Discussão em grupo-turma, no cálculo em forma de d́ızima do
quociente de dois números inteiros.

Ao longo das divisões exploradas, com aproximação às décimas, centésimas e
milésimas, foi sempre pedido que transformassem o resultado em fração decimal,
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ou seja, que apresentassem o resultado sob a forma de fração. Este pedido não
suscitou dificuldades, havendo a par disto, sempre alguns alunos mais distráıdos.
Por último, de modo a sistematizarem o conteúdo novo aprendido, realizaram
mais alguns exerćıcios individualmente no caderno diário, propostos no quadro.

Neste momento de intervenção, privilegiou-se o trabalho em grupo-turma, tal
como na atividade anterior, dado que se tratava de um conteúdo novo, sendo que
os alunos precisavam de um maior acompanhamento e orientação, ouvindo-se
sempre as ideias previamente, antes de introduzir o conteúdo propriamente dito.
Assim, perante as solicitações frequentes dos alunos a este novo conteúdo, não
houve um foco tão grande na exteriorização de opiniões concretas, adotando-se
uma atitude aberta e questionadora que os estimulou a refletirem e a
(re)formularem as suas ideias face aos conflitos que experienciaram.

Tal como é referido pelo NCTM, “Em última análise, os alunos devem assumir
a responsabilidade pela sua própria aprendizagem. No entanto, o professor é
responsável pela criação de um ambiente no qual os alunos são encorajados a
aceitar essa responsabilidade.” ([6], p. 118).

Em jeito de conclusão sobre esta intervenção, torna-se relevante frisar que a
manipulação do material concreto pelos alunos mostrou-se importante, pois
permitiu que refletissem acerca das suas conceções e pensamentos e que
elaborassem novas estratégias de racioćınio.

Deste modo, a exploração do material multibase, na abordagem do algoritmo da
divisão, possibilitou aprofundar conhecimentos já constrúıdos e edificar novos
conhecimentos neste âmbito.

Nesta linha de pensamento, Ponte refere que “Para a aprendizagem ser profunda,
é necessário propor aos alunos, de forma equilibrada, tarefas cujas caracteŕısticas
se complementem, possibilitando a mobilização das suas capacidades de ordem
superior e uma aprendizagem mais rica e estimulante. Não o fazendo, corre-se
o risco de não se desenvolverem competências importantes.” ([8], p.13).

3.4 Intervenção 4

Analisando numa perspetiva sequencial as intervenções realizadas anteriormente,
nas quais o algoritmo da divisão era o foco principal, nesta intervenção, achou-se
mais lógico que o culminar de todo este processo objetivasse a sistematização de
conhecimentos acerca do algoritmo da divisão, envolvendo o racioćınio
algoŕıtmico. Lithner refere que o racioćınio algoŕıtmico implica a escolha de
uma estratégia (um algoritmo de solução e onde a argumentação preditiva tem
lugar), e também que as partes de racioćınio restantes da implementação da
estratégia funcionem como triviais para o racioćınio, pois apenas um erro pode
impossibilitar que se chegue a uma resposta [2].

Esta conceção de “algoritmo” é mais abrangente do que a ideia, de que um
algoritmo é apenas algo que é explicitamente ensinado sob a forma de instruções
executáveis, como no caso do algoritmo da divisão, por exemplo.
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No que diz respeito a esta intervenção, só iremos abordar o último momento. Foi
distribúıda uma ficha de trabalho, “A caça aos erros no Algoritmo da Divisão”,
onde se pretendia que os alunos encontrassem os erros, assinalando-os, e os
corrigissem.

Aqui privilegiou-se o trabalho individual, para que os alunos assumissem a sua
própria independência na realização dos exerćıcios, que visavam dar resposta
a muitas das dificuldades que surgem no algoritmo da divisão. No entanto,
os alunos não se distanciavam da ficha, e tendencialmente seguiam os erros
desta, copiando-os. Inicialmente, alguns dos melhores alunos da turma também
estavam a seguir o mesmo caminho, mas foram conseguindo distanciar-se da
mesma.

Foi feito o apoio pelos lugares, auxiliando os alunos nas suas dificuldades, o que
levou mais tempo do que o previsto. Os alunos tinham dificuldades em proceder
ao algoritmo da divisão corretamente e em identificar essencialmente erros como
a incorreta deslocação da v́ırgula (tanto no quociente como no resto), a ausência
do zero no quociente e mesmo a incorreta escolha dos algarismos no quociente.

Figura 7: Identificação dos erros e correção de uma das aĺıneas, da ficha de
trabalho.

Inicialmente estava planeado somente serem discutidos no fim os erros
encontrados, no entanto, teve de ser feita aĺınea por aĺınea as correções dos
algoritmos da divisão, tendo sido chamados os alunos ao quadro, para estes não
adquirirem os erros que cometeram como os corretos. A ficha também se revelou
um pouco grande, até porque o tempo planeado foi excedido.

Deste modo, promovendo-se um momento de discussão/reflexão em plenário,
os alunos puderam sistematizar os seus conhecimentos e edificarem os métodos
corretos, comparando-os somente no fim, com os erros da ficha.
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Na correção da ficha surgiu uma divisão com três algarismos no divisor e, apesar
de estes ainda não terem abordado este tópico do algoritmo da divisão, este facto
não foi impeditivo para a realização do mesmo. Adotaram as mesmas estratégias
e o mesmo racioćınio que adotariam se o divisor possúısse dois algarismos.

Concludentemente, tendo como referência o objetivo subjacente a esta
intervenção, é de destacar que a ficha de trabalho que envolvia exerćıcios apoiados
nos erros, não teve como propósito avaliar o aluno, mas compreender como este
se apropria de um determinado conhecimento e quais as dificuldades que ainda
necessita de superar até ser capaz de trabalhar com o conteúdo em questão.
Assim, os alunos puderam visualizar os erros como um modo de alerta para
não os tornarem procedimentais e tiveram a oportunidade de compará-los com
o racioćınio correto a adotar.

4 Reflexão final

Tendo por base todos os objetivos subjacentes supramencionados anteriormente,
importa mencionar que foram concedidas aos alunos as oportunidades
necessárias para o desenvolvimento do racioćınio, sendo este considerado uma
capacidade estrutural indispensável ao cumprimento dos objetivos. Não obstante
o que foi dito, a apreensão de conceitos matemáticos subjacentes ao tema, possui
um papel fundamental na estruturação do pensamento, funcionando como uma
gramática basilar do racioćınio hipotético-dedutivo.

Neste âmbito, como pudemos verificar nas intervenções que envolviam o uso da
história, esta revelou-se um material pedagógico potencial na aprendizagem, que
facilitou o interesse pela resolução de problemas, mas também pela formulação
de problemas. Assim, o uso pedagógico de histórias envolvendo o racioćınio
matemático, teve um papel motivador na construção de conhecimentos por parte
dos alunos, que se envolviam mais intensamente e ativamente na resolução de
problemas.

Relativamente ao objetivo subjacente à segunda intervenção, é importante referir
que o conceito de fração equivalente revelou-se crucial, pois os alunos não tinham
a noção de fração como uma divisão, quando multiplicavam ou dividiam, o
numerador e o denominador pelo mesmo número. Também nesta intervenção,
as experiências de aprendizagem pensadas para os alunos constrúırem as suas
próprias histórias, integrando um problema e resolvendo-o, constitúıram-se
essenciais, no sentido em que permitiram aos alunos usar a criatividade, pensando
no seu próprio problema, e nos problemas de outros grupos, superando as
dificuldades e cooperando em grupo.

A opção pela utilização do material multibase na terceira intervenção revelou-se,
por um lado, estruturante para os alunos e, por outro lado, permitiu acentuar as
potencialidades do racioćınio algoŕıtmico. Neste domı́nio, o material multibase,
pelas suas caracteŕısticas, constituiu-se um material importante para auxiliar as
explorações dos alunos, possibilitando situações de aprendizagem ativas e com
sucesso.
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Considerando o objetivo subjacente à quarta intervenção, é importante salientar
que a resolução da ficha pelos alunos, que implicava a verificação do uso do
racioćınio algoŕıtmico através da descoberta de erros, no sentido de sistematizar
os acontecimentos, levou a que estes não fossem independentes da resolução
errada apresentada na ficha. Isto foi evidente em grande parte dos alunos da
turma, o que obrigou a que se tivesse de intervir de forma não programada. A
solução escolhida foi a de realizar uma sistematização geral em grupo-turma, de
modo a que os alunos não tomassem o errado como correto.

Parece claro que esta atividade, ainda que dedicada ao racioćınio algoŕıtmico,
se revelou de uma dificuldade extrema para alguns alunos, tornando-se em
problemas dif́ıceis.

Em jeito de conclusão, tendo em conta que a história foi usada inicialmente, ou
seja, como indutor de todo este processo pensado sequencialmente (no que se
refere às intervenções), a partir desta foi verificável uma evolução dos alunos,
pois estes a ńıvel motivacional, encontravam-se mais predispostos para a
resolução de exerćıcios e, consequentemente, para a resolução de problemas.
Deste modo, é evidente que as tarefas e atividades propostas ao longo das
intervenções seguiram uma lógica sequencial, que possibilitava uma ligação entre
as mesmas. Esta interligação visava a progressão do aluno, “degrau a degrau”.
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Resumo: A Matemática é a ciência dos padrões. Atualmente, esta é a definição
mais consensual para esta área do saber. Destaca-se uma consequência prática
desta definição no contexto do ensino-aprendizagem da Matemática: as explora-
ções matemáticas devem ser encaradas, cada vez mais, como uma oportunidade
para os alunos serem capazes de explicar e justificar as regularidades encontradas,
bem como os conceitos e procedimentos empregues, contrariando a ideia de que
a Matemática é uma disciplina árida, regida exclusivamente por automatismos
e pela aplicação cega de algoritmos.

Neste artigo, apresenta-se uma reflexão sobre quatro explorações matemáticas
realizadas por uma turma do 3.º ano de escolaridade, no decorrer de um estágio,
desenvolvido no âmbito do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do
1.º Ciclo do Ensino Básico, da Universidade dos Açores. Ao mesmo tempo
que exploravam algumas marcas do património cultural açoriano, os alunos
tiveram a oportunidade de desvendar conexões entre a Matemática e a Arte,
por intermédio da Expressão Plástica. A descoberta de padrões na construção
de uma maqueta, na elaboração de esboços de calçadas e de tapetes decorativos
e na composição de painéis com azulejos de Truchet, tendo por base o cálculo
de peŕımetros e áreas, proporcionou momentos ricos de aprendizagem, tirando
partido das excelentes sinergias que se podem explorar entre a Matemática e a
Expressão Plástica.

Palavras-chave: Matemática, expressão plástica, 1.º Ciclo do Ensino Básico,
peŕımetro, área, calçada portuguesa, tapetes decorativos, azulejos de Truchet.
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Introdução

O trabalho que agora se apresenta resultou de um desafio colocado no âmbito
da unidade curricular de Oficina de Didáticas em 1.º Ciclo do Ensino Básico,
do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico,
da Universidade dos Açores, em que os autores Carla Medeiros e Ivo Jarimba
foram convidados a pensar num conjunto de atividades que pudessem explorar
algumas das múltiplas conexões que se podem estabelecer entre a Matemática
e as demais áreas curriculares.

Neste sentido, e sabendo que a ação educativa se desenvolveria, em contexto
de estágio pedagógico, numa turma do 3.º ano de escolaridade, optou-se por
trabalhar a Matemática em ligação com as áreas do Estudo do Meio, do Portu-
guês, da Cidadania e da Expressão Plástica, sendo que esta última foi aquela
que mais se evidenciou nas conexões que se vieram a estabelecer. Este texto
retrata precisamente as conexões exploradas entre a Matemática e a Expressão
Plástica, cuja orientação ficou a cargo dos restantes dois autores deste artigo.

Os quatro momentos que se apresentam em detalhe ao longo deste texto centram-
-se nos conceitos de peŕımetro e de área, no contexto do Programa de Matemática
do 3.º ano de escolaridade [11]. Procurou-se respeitar uma sequência lógica,
cujo fio condutor convidou os alunos a descobrirem um conjunto diversificado
de padrões matemáticos, ao mesmo tempo que exploravam as potencialidades
art́ısticas e expressivas da Expressão Plástica, na sua bi e tridimensionalidade.

As intervenções em causa foram realizadas numa escola do concelho de Ponta
Delgada, ilha de S. Miguel, numa turma constitúıda por 18 alunos, com idades
compreendidas entre os 8 e 9 anos. Esta era uma turma bastante heterogénea,
que integrava diferentes ńıveis de aprendizagem, pelo que houve necessidade de
se adaptar as atividades aos ritmos de trabalho de cada aluno.

Este artigo encontra-se dividido em três partes. Na primeira parte, fundamenta-
mos as opções tomadas ao longo das várias intervenções, de acordo com as
perspetivas de diversos autores da especialidade, como [1, 2, 3, 9, 12, 15].
Na segunda parte, descrevemos as nossas sequências didáticas, salientando as
competências que procurámos desenvolver, os conteúdos trabalhados, as estra-
tégias delineadas e os recursos utilizados. Ainda nesta parte daremos conta da
reflexão que fizemos na sequência de cada intervenção, na qual evidenciamos os
aspetos mais positivos, tal como aqueles que procurámos melhorar nas interven-
ções que se seguiram. Por fim, apresentaremos algumas considerações de modo
a fazermos um balanço das várias propostas que desenvolvemos ao longo da
nossa ação educativa.

1 Descrição fundamentada da ação educativa

Como já tivemos oportunidade de adiantar anteriormente, o principal propósito
do nosso trabalho foi o estabelecimento de conexões entre a Matemática e as
demais áreas curriculares, de modo a enriquecermos a nossa ação educativa e
criarmos condições para uma aprendizagem relevante e significativa por parte
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dos alunos que nos foram confiados. Tendo a Matemática como a nossa área
foco, foram trabalhados conteúdos ligados ao domı́nio de Geometria e Medida,
associando-os, em diversos momentos, a outras áreas curriculares. Esta perspe-
tiva é defendida pelo National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) [12]
que adianta que “as ideias geométricas revelam-se muito úteis na representação e
resolução de problemas em outras áreas matemáticas e em situações do dia-a-dia,
pelo que a geometria deverá ser integrada, sempre que posśıvel com outras áreas”
(p. 44).

Neste sentido, das múltiplas possibilidades que podeŕıamos ter escolhido desen-
volver, optámos por trabalhar o peŕımetro e a área. Esta escolha deveu-se
ao facto de estes serem conteúdos que os alunos se encontravam a estudar,
alguns deles com dificuldade, e que necessitavam de ser consolidados. Para além
destes dois conteúdos, em algumas das nossas propostas, os alunos tiveram ainda
oportunidade de rever conteúdos relacionados com o conceito de simetria.

No que concerne ao peŕımetro e à área, Walle [19] considera que estes
conteúdos são muitas vezes confundidos pelos alunos, porque ambos envolvem
figuras planas a serem medidas e porque são ensinadas fórmulas para os dois
conceitos e eles tendem a confundir essas fórmulas. Para evitar que os alunos
confundissem estes dois conteúdos, procurámos partir de situações concretas do
quotidiano, como a construção de uma maqueta e de painéis variados, algumas
delas muito próximas das suas vivências e experiências, como foi o caso da
exploração de diversas calçadas, ou ainda dos tapetes decorativos, tão caracte-
ŕısticos das festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que se viviam
intensamente por aquela altura do ano.

Relativamente à construção da maqueta, defendemos com o NCTM [12] que este
tipo de atividade permite desenvolver competências no âmbito da visualização
espacial, envolvendo ativamente os alunos na exploração de conceitos geométri-
cos. Além do mais, a realização das construções permitiu desenvolver também
a motricidade do grupo de alunos, uma vez que “a expressão plástica incluiu
um controlo da motricidade fina que se relaciona com a expressão motora, mas
recorre a materiais e a instrumentos espećıficos e a códigos próprios que são
mediadores desta forma de expressão” ([13], p. 183). Importa salientar que
a motricidade fina era, à semelhança do que acontecia com alguns conteúdos
matemáticos, um aspeto lacunar da turma na qual desenvolvemos as diversas
atividades, pelo que a importância da sua implementação se viu ainda mais
reforçada.

No que diz respeito à exploração de padrões inspirados na calçada portuguesa,
entendemos que uma das potencialidades desta atividade foi a construção de
diversos frisos e a consequente identificação das suas simetrias. Neste sentido,
pretend́ıamos dar a conhecer aos alunos um dos aspetos relacionados com o
património constrúıdo do concelho de Ponta Delgada – a bonita calçada
portuguesa. Na realidade e de acordo com o programa de Estudo do Meio [10],
“o meio local, espaço vivido, deverá ser o objecto privilegiado de uma primeira
aprendizagem metódica e sistemática da criança já que, nestas idades, o pensa-
mento está voltado para a aprendizagem concreta” (p. 101). Nesta ordem de
ideias, “sendo a calçada portuguesa um marco de Portugal no mundo, torna-se
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pertinente um investimento na identificação das simetrias das nossas calçadas”
([17], p. 291). Nos últimos anos, temos assistido a algum investimento na
classificação de rosáceas, frisos e padrões bidimensionais em calçada portu-
guesa [4, 16, 18]. Recorde-se a classificação das figuras planas quanto às simetrias
que apresentam [17]: as rosáceas “são figuras com simetrias de rotação e, em
alguns casos, com simetrias de reflexão” (p. 281), os frisos têm “simetrias de
translação numa única direção, podendo apresentar ou não outros tipos de
simetria” (p. 284) e os padrões bidimensionais têm “simetrias de translação
em mais de uma direção, o que tem como consequência a pavimentação de todo
o plano” (p. 280).

No que concerne à construção dos tapetes decorativos, tal como esclarecemos um
pouco mais acima, esta foi uma atividade que surgiu associada aos conhecidos
tapetes da procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, uma das maiores
manifestações da religiosidade açoriana, celebrada por ocasião do estágio realiza-
do na escola. À semelhança do que aconteceu na construção de frisos inspirados
na calçada portuguesa, os alunos calcularam o peŕımetro e a área dos tapetes
constrúıdos e identificaram as diferentes simetrias desses tapetes. Ainda no
contexto da nossa proposta, os alunos tiveram também oportunidade de pintar,
recorrendo à técnica do giz e leite, os tapetes que constrúıram. No que diz
respeito à pintura, defendemos com Cardoso e Valassina [3] que esta se assume
como uma realidade “agradável à criança, além de exercitar, tornando patentes
faculdades sensoriais, mentais e afectivas” (p. 84). Nas suas palavras, a pintura
é “uma das [atividades] mais completas e das que contém mais possibilidades
expressivas” (p. 84).

Por fim, a nossa última intervenção teve por base a exploração de rosáceas e de
padrões bidimensionais através da construção de painéis recorrendo a azulejos
de Truchet. Esta designação refere-se normalmente a azulejos quadrangulares
divididos por uma das suas diagonais em duas cores (por exemplo, branco e
preto). Os azulejos de Truchet permitem construir bonitos painéis, segundo
diferentes combinações [5]. É curioso como da simplicidade de um azulejo de
Truchet surge uma extraordinária diversidade de posśıveis combinações, dando
origem um leque riqúıssimo de rosáceas, frisos e padrões bidimensionais. Não é
à toa que este continua a ser um tema de investigação atual [7, 14].

Para além de os alunos terem calculado o peŕımetro e a área de painéis propostos,
puderam ainda desenhar e criar os seus próprios painéis. Segundo Sousa [15],
o desenho permite o “desenvolvimento das capacidades neuromotoras (os movi-
mentos da acção de desenhar) e cognitivas (criatividades, racioćınio lógico) da
criança, estando também bem patentes as dimensões emocionais-sentimentais
(expressão art́ıstica) e socioculturais (materiais utilizados e relacionação social)”
(p. 209), pelo que, quando trabalhado em conexão com a Matemática, pode
representar uma mais valia para a aprendizagem dos alunos também nesta área.
Para além disso, defendemos com Sousa [15] que “estimular a criatividade [é]
também provar à criança que se confia nela, nas suas possibilidade de realização,
levando-a a descobrir que a criação é mais importante que a simples execução
reprodutiva” (p. 188).

Em todas as intervenções realizadas, os alunos trabalharam em grupo, visto que
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verificámos, no decorrer da ação educativa, que estes tinham alguma dificuldade
em trabalhar fora da sua esfera pessoal. Na verdade, optámos por implementar
tal metodologia, inspirados pela opinião de Matos e Serrazina [9] que defendem
que o trabalho em grupo, nas aulas de Matemática, “pode ajudar a promover
mais reflexão, mais discussão entre alunos e mais atividades de resolução de
problemas, promovendo assim uma mudança da natureza das actividades que
tradicionalmente têm sido dominantes na aula de Matemática” (p. 149). Uma
vez que a maioria dos alunos apresentava dificuldades em trabalhar em conjunto
com os seus colegas, optámos por proporcionar, numa primeira fase, um apoio
espećıfico a todos os grupos. A este propósito, Matos e Serrazina [9] esclarecem
que o apoio que o professor disponibiliza durante a realização de trabalhos em
grupo pode ser decisivo nomeadamente na “forma como os ajuda a ultrapassar
as dificuldades internas de funcionamento e como estimula a interacção entre os
elementos do grupo” (p. 150).

Ao longo das diversas intervenções foram clarificados aos alunos quais os objeti-
vos de aprendizagem subjacentes às atividades propostas pois, de acordo com
Arends [1], “os professores eficazes transmitem os seus objetivos e expectativas
através de versões abreviadas dos seus planos de aula” (p. 272). Adaptámos
também as nossas propostas aos diferentes ńıveis de aprendizagem dos alunos, de
modo a inclúı-los nas várias atividades desenvolvidas. Neste sentido, estávamos
conscientes de que, tal como defende Duarte [6], a diferenciação pedagógica é
“uma resposta à diversidade dos perfis de aprendizagem dos alunos e serve-se
da diversidade dos instrumentos [e] dos diferentes modos de intervenção do
professor” (p. 36). A este respeito, também Cadima [2] adianta que, para criar
um clima de aprendizagem mais seguro para as crianças, é necessário que o
professor reconheça o aluno “enquanto pessoa, com um determinado património
socio-cultural, com os seus interesses, necessidades, saberes, experiências e difi-
culdades” (p. 14).

Importa salientar que foi nossa prática comum darmos feedback aos alunos
sobre o seu trabalho, tal como criar condições para receber algum feedback
dos mesmos. Segundo Lopes e Silva [8], o feedback “pode ajudar os alunos
a compreender, a participar e a desenvolver estratégias eficazes para processar
as informações destinadas a serem aprendidas” (p. 61).

Explorados os principais pressupostos que presidiram à elaboração das nossas
propostas estamos em condições de partilhar cada uma delas com mais pormenor.
É o que nos propomos fazer de seguida.

2 Construção de uma planta e respetiva maqueta

A primeira atividade consistiu na construção de uma planta e de uma maqueta,
recriando assim o cenário onde decorreu a ação principal de uma obra trabalhada
em Português. Para tal, cada aluno recebeu um guião/ficha e, em grupo,
foi calculado o peŕımetro e a área de cada construção. Posteriormente, as
construções foram assinaladas com lápis de cor na malha quadriculada entregue
a cada grupo. Após o registo da área referente a cada construção, passou-se
a uma próxima fase, na qual foi convocada a Expressão Plástica, e que teve
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por base a construção de representações em três dimensões para cada uma
das diferentes partes da propriedade. Para cumprir esta tarefa, os alunos
tiveram que completar figuras respeitando os seus eixos de simetria, construir
sólidos geométricos e pintar cada uma das construções de acordo com as suas
carateŕısticas, tal como se pode verificar na figura que se segue (Figura 1).

Figura 1: Construção de uma planta e respetiva maqueta: a) Registo
da planta na malha quadriculada; b) Desenho de figuras de acordo
com os seus eixos de simetria e construção de sólidos geométricos;
c) Construção da maqueta; d) Resultados finais.

Relativamente a esta primeira proposta constatou-se que, de um modo geral,
a intervenção decorreu de forma positiva e verificou-se que houve um grande
envolvimento por parte dos alunos, por estes estarem motivados e entusiasmados
com a construção da maqueta. A atividade encontrava-se bem estruturada,
pois cada aluno recebeu um guião com as indicações e os passos que teria de
realizar para completar a maqueta, guião este que foi adaptado aos vários ńıveis
presentes na turma. É de salientar que, para a operacionalização dos conteúdos
dos peŕımetros e das áreas, recorreu-se à estratégia de utilizar uma malha
quadriculada, em que cada quadrado tinha 1 cm2 de área. Esta estratégia surgiu
no sentido de ajudar os alunos a perceber que poderemos obter a área contando
cada uma das quadŕıculas ou multiplicando o comprimento pela largura (no
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caso dos retângulos quadrados e não quadrados). Acrescenta-se ainda que esta
base quadriculada facilitou também a comparação das figuras entre si, o que
permitiu que os alunos conclúıssem que podemos ter figuras com a mesma
área, mas com peŕımetros diferentes. No que diz respeito ao desempenho dos
alunos, verificou-se que estes tiveram alguma dificuldade em trabalhar em grupo,
visto que não estavam habituados a fazê-lo com frequência, constatando-se
uma falta de cooperação entre os mesmos. Confrontados com esta situação,
houve a necessidade de apoiar os grupos, distribuindo as tarefas por cada um
dos elementos, o que permitiu aos alunos completarem as tarefas de forma
organizada.

3 Descobrindo as calçadas açorianas

Nesta segunda atividade, os alunos foram convidados a construir esboços de
calçadas. De forma a dar continuidade aos conteúdos trabalhados na primeira
intervenção, os alunos calcularam o peŕımetro e a área das suas construções.
Esta atividade também foi desenvolvida em grupo, sendo que se entregou a
cada grupo um guião com o objetivo de orientar os alunos nas várias tarefas a
desenvolver. Para constrúırem as suas calçadas, os alunos receberam quadrados
com 1 dm de lado, portanto, com 1 dm2 de área (veja-se a Figura 2).

Figura 2: Descobrindo as calçadas açorianas: a) Construção da
calçada; b) Cálculo do peŕımetro e da área; c) Resultados finais.
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Numa fase posterior, os alunos, ainda divididos em três grupos, tiveram também
a oportunidade de idealizar a sua própria calçada, que foi apresentada a toda
a turma, tal como se pode verificar nas figuras que apresentamos de seguida
(vejam-se as Figuras 3, 4 e 5).

Figura 3: Descobrindo as calçadas açorianas: a) Esboço da calçada;
b) Construção da calçada; c) Resultado final.

Relativamente a esta segunda proposta constatou-se que, de um modo geral,
a intervenção decorreu de forma positiva e houve um grande envolvimento por
parte dos alunos, pois estes estavam motivados e entusiasmados pela exploração
e construção das várias calçadas. Recorrendo à exploração do património
constrúıdo local, conseguimos recuperar conteúdos de Estudo do Meio e, em
simultâneo, explorar as simetrias da calçada portuguesa, que também ganham
alguma expressão na ilha de São Miguel. Esta atividade acabou por ser bastante
enriquecedora, pois os alunos não tinham consciência que a cidade de Ponta
Delgada possúıa tal diversidade de calçadas com diferentes tipos de simetrias.
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Figura 4: Descobrindo as calçadas açorianas: a) Esboço da calçada;
b) Construção da calçada; c) Resultado final.

Figura 5: Descobrindo as calçadas açorianas: a) Esboço da calçada;
b) Construção da calçada; c) Resultado final.
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Um aspeto que importa realçar é o facto de a turma ter tido a oportunidade de
consolidar alguns dos conteúdos relativamente aos quais havia revelado dificulda-
des aquando da intervenção anterior. Neste sentido, verificou-se que os alunos já
começavam a compreender a diferença entre o peŕımetro e a área. Ainda assim,
entendemos que era necessário continuar a trabalhar ambos os conceitos pois,
em certos casos, persistiram algumas das dificuldades inicialmente evidenciadas.
Também constatámos algumas dificuldades na identificação das simetrias das
calçadas, visto que este havia sido um conteúdo abordado no 1.º peŕıodo e
vários alunos já não se recordavam do mesmo.

Ainda no que respeita ao desempenho dos alunos, os materiais utilizados nesta
atividade partiram do concreto para o abstrato, o que possibilitou uma melhor
compreensão dos conteúdos explorados. Para além disso, a atividade era dinâmi-
ca e favoreceu a cooperação entre os vários elementos do grupo.

4 Exploração de tapetes decorativos

A terceira atividade consistiu na exploração e construção de frisos presentes
normalmente nos tapetes decorativos das festas em honra do Senhor Santo
Cristo dos Milagres. De forma a dar continuidade aos conteúdos trabalhados
nas intervenções anteriores, até porque ainda persistiam algumas dificuldades, os
alunos foram novamente convidados a calcular o peŕımetro e a área dos tapetes
decorativos explorados.

Depois de ser apresentado um breve PowerPoint e visionado um v́ıdeo, com
o objetivo de contextualizar a festividade em causa e mostrar vários tapetes
decorativos que lhe são carateŕısticos, cada aluno recebeu um guião/ficha com as
instruções para a realização da tarefa. Numa primeira fase, que foi desenvolvida
em pequeno grupo, todos tiveram oportunidade de reproduzir um tapete decora-
tivo, com cartões de duas cores, que lhes foram distribúıdos.

Posteriormente, calcularam a área que cada cor ocupava no friso que reproduzi-
ram e depois determinaram também o peŕımetro de todo o tapete. É de salientar
que o desenho e os respetivos cálculos foram realizados no guião/ficha. Numa
fase seguinte, foi dada aos grupos a oportunidade de criarem o seu próprio friso.
Sendo assim, e convocando uma vez mais a Expressão Plástica, cada grupo
escolheu duas cores, com as quais pintou os cartões que viriam a compor o friso
que haviam esboçado no guião.

No final desta atividade, calculou-se o peŕımetro e a área do tapete, à semelhança
do que havia acontecido no exerćıcio anterior. Para uma melhor compreensão
das várias oportunidades de aprendizagem criadas no contexto desta proposta,
a figura que se segue procura ilustrar as suas três fases principais (veja-se a
Figura 6).

No contexto desta terceira intervenção, constatámos que, em termos gerais,
toda a ação educativa decorreu de forma positiva. Verificámos que os alunos,
desde logo, demonstraram o seu entusiasmo pela atividade, uma vez que esta
abordava uma festividade que faz parte das suas vivências culturais, muito
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Figura 6: Exploração de tapetes decorativos: a) Criação de um novo
friso; b) Construção do tapete decorativo; c) Resultados finais.

apreciada e vivida por toda a comunidade, como é o caso das festas em honra
do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Outro dos aspetos que motivou os alunos
prende-se com o facto de, à semelhança do que já t́ınhamos registado na primeira
intervenção, termos proporcionado um momento associada à Expressão Plástica,
em que houve a oportunidade de explorar uma nova técnica de pintura. Em
relação aos conteúdos de Matemática, uma vez que os alunos, na sua grande
maioria, já dominavam os conceitos de peŕımetro e de área, dificultou-se um
pouco a atividade, introduzindo-se a área do triângulo isósceles formado pela
divisão de um quadrado em duas partes iguais (recorrendo a uma das suas
diagonais), como sendo metade da área do quadrado.

No que concerne ao ńıvel de desempenho dos alunos, constatou-se uma maior

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 127–143
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agilidade relativamente ao cálculo dos peŕımetros e das áreas e uma maior
autonomia na distribuição de tarefas pelos vários elementos do grupo. Contudo,
registou-se ainda alguns casos pontuais que necessitavam da ajuda de um adulto.
Constatou-se, também, que os alunos já identificavam os diferentes tipos de
friso presentes nos tapetes decorativos. Neste sentido, conclúımos que o bom
desempenho da turma poderá estar relacionado, não só com esta atividade, mas
com o conjunto sucessivo de atividades que foram desenvolvidas ao longo das
várias propostas que temos vindo a apresentar, todas elas com finalidades muito
semelhantes e articuladas entre si.

Apesar de se ter introduzido o pormenor dos triângulos isósceles no cálculo
da área, os alunos rapidamente perceberam que se unissem dois triângulos
obtinham exatamente a área de um quadrado. A visualização desta propriedade
acabou por ser muito importante para o sucesso da atividade que desenvolvemos
logo depois, que também envolvia no cálculo da área de figuras planas quadrados
divididos por uma diagonal em dois triângulos isósceles, tal como veremos já de
seguida.

5 Brincando com os azulejos de Truchet

Nesta quarta e última intervenção, continuámos a trabalhar os peŕımetros e as
áreas, desta vez, utilizando azulejos de Truchet. Esta estratégia permitiu dar
continuidade ao trabalho desenvolvido na atividade anterior, que introduziu a
área de um quadrado como sendo a soma das áreas dos dois triângulos isósceles
que o compõem.

Neste sentido, os alunos começaram por calcular a área de painéis constrúıdos
com azulejos de Truchet, sendo que cada azulejo de Truchet estava dividido em
dois triângulos isósceles de cores diferentes. Conclúıda esta tarefa, os participan-
tes na atividade foram também convidados a construir, em grupo, diversos
painéis de rosáceas e de padrões bidimensionais com diferentes simetrias. As
figuras que se seguem (Figuras 7, 8 e 9) ilustram as várias fases em que se
desenvolveu esta atividade.

No que diz respeito a esta última proposta, constatámos que, em traços gerais,
a intervenção decorreu de forma positiva. Verificámos, uma vez mais, que os
alunos se mostraram motivados e interessados pelas várias tarefas, não tendo
revelado grande dificuldade em calcular a área das partes coloridas do painel de
azulejos de Truchet a partir da contagem dos triângulos isósceles.

Acreditamos que tal situação poderá estar relacionada com o facto de este
conceito já ter sido abordado na intervenção anterior. Consideramos importante
ter-se dado aos alunos a oportunidade de explorarem os painéis e de criarem
diferentes simetrias, uma vez que a turma necessitava de desenvolver a sua
criatividade e atividades como esta são potenciadoras disso mesmo.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 127–143
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Figura 7: Brincando com os azulejos de Truchet: a) Construção dos
painéis; b) Painéis constrúıdos; c) Outros exemplos de painéis.

No que se refere ao desempenho dos alunos, verificámos que a sua maioria já
dominava por completo o conteúdo dos peŕımetros e das áreas. No entanto, de
modo a rever conteúdos que outrora foram explorados, surgiu ainda a oportuni-
dade de relacionarmos os painéis de azulejos com as frações.

É de salientar que, mais uma vez, o recurso a materiais manipuláveis permitiu
simular diferentes painéis de azulejos e aplicar os conhecimentos já adquiridos a
novas situações. O material utilizado para a atividade foi, de facto, determinante
para que os alunos percebessem e executassem a sequência de tarefas.

Relativamente à construção dos painéis de azulejos, verificámos que os alunos
estavam mais à-vontade em criarem os seus próprios painéis e que conseguiram
cooperar uns com os outros e chegar a um consenso, competências que
acreditamos terem sigo desenvolvidas gradualmente, ao longo das nossas várias
sequências didáticas.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 127–143
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Figura 8: Brincando com os azulejos de Truchet: a) Construção dos
painéis criados pelos alunos; b) Resultados finais.

Figura 9: Brincando com os azulejos de Truchet: a) Pintura dos
painéis criados; b) Resultados finais.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 127–143
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6 Considerações finais

De uma forma geral, as quatro intervenções tiveram um balanço bastante positi-
vo pois, apesar de todas elas operacionalizarem conteúdos relacionados com o
cálculo de peŕımetros e áreas, conseguimos inovar e diversificar as propostas
apresentadas. Como prova disso, não só realizámos atividades centradas na
Matemática, através da construção de plantas, maquetas, rosáceas, frisos e
padrões bidimensionais, como também as enriquecemos ao convocarmos
disciplinas como o Estudo do Meio, o Português, a Cidadania e, principalmente,
a Expressão Plástica, tendo como ponto de partida o património constrúıdo, as
festividades religiosas e também uma obra presente no plano nacional de leitura.

Durante as nossas atividades trabalhámos sempre os mesmos conteúdos, mas
recorrendo a metodologias diferentes, permitindo aos alunos aplicarem os seus
conhecimentos em diversas situações concretas. Tal decisão possibilitou,
também, que aumentássemos o grau de dificuldade das atividades à medida
que ı́amos verificando que os alunos já conseguiam dominar os conteúdos.

Durante as quatro intervenções houve sempre um fio condutor, visto que os
conteúdos trabalhados numa intervenção eram recuperados na intervenção
seguinte, mas com um grau de complexidade maior. Sendo assim, na primeira
atividade tinha-se como ponto de referência uma malha quadriculada, em que
cada quadŕıcula media 1 cm2 de área. Na segunda intervenção, recorreu-se a
quadrados de cartão de 1 dm2 de área, relacionando-se o facto de que num
quadrado de 1 dm2 de área cabem, no total, 100 quadrados de 1 cm2 de área.
Assim, estabeleceu-se uma relação entre a unidade trabalhada anteriormente
(cm2) e introduziu-se o dm2. Na atividade que se seguiu, recorreu-se aos
mesmos quadrados de cartão de 1 dm2 de área, mas estes foram divididos em
dois triângulos isósceles geometricamente iguais (recorrendo a uma das suas
diagonais). Posteriormente, os alunos conseguiram perceber que cada triângulo
tinha exatamente metade da área do quadrado e que se juntássemos os dois
triângulos obteŕıamos novamente um quadrado com a mesma área. Esta ideia
foi recuperada na última intervenção de modo a que os alunos conseguissem
consolidá-la.

Ao ńıvel do desempenho dos alunos, inicialmente os mesmos apresentavam
muitas dificuldades em distinguir o peŕımetro da área. No decorrer das várias
atividades, estas dificuldades foram-se atenuando, pois a utilização de materiais,
que partiam do concreto e gradualmente estabeleciam uma relação com o
abstrato, ajudou os alunos a compreender os diferentes conteúdos em estudo.
Para além do mais, a regular exploração dos conteúdos em diversos contextos
e o recurso à estratégia do trabalho em grupo terão contribúıdo igualmente
para que os alunos assimilassem melhor os conteúdos. Como sabemos, na
Matemática a regular resolução de exerćıcios leva os alunos a confrontarem-se
com novas situações e com as suas dúvidas que, neste caso, poderiam ser tiradas
consultando o grupo ou um adulto.

Em relação ao trabalho em grupo, notou-se que inicialmente os alunos tinham
muitas dificuldades em: cooperar com os colegas de grupo; distribuir as tarefas
a desempenhar por cada elemento do grupo; partilhar os recursos da atividade;
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e ajudar os colegas com mais dificuldades. Neste sentido, tal como fomos
refletindo ao longo de todo o texto, houve a necessidade de intervir, distribuindo
o trabalho por todos os elementos do grupo, de modo a que cada um participasse
e contribúısse para o resultado final. Uma vez que esta foi uma metodologia
de trabalho transversal a todo o percurso traçado, verificou-se que, nas últimas
atividades, os grupos apresentavam já alguma autonomia na gestão e distribuição
de trabalho pelos seus diferentes elementos.

Em suma, podemos concluir que foi importante estabelecer um fio condutor
entre as quatro atividades, porque permitiu aos alunos consolidarem melhor
os conteúdos e criaram-se oportunidades para que estes aplicassem os seus
conhecimentos em diversas situações concretas. As reflexões e as avaliações
efetuadas após cada intervenção tiveram um contributo significativo na prepara-
ção das atividades seguintes, uma vez que nos permitiram tomar consciência do
que estava a correr bem e do que necessitava ser melhorado, no decorrer da
prática em sala de aula.

Atividades como estas são para nós exemplos reveladores das múltiplas e frut́ıfe-
ras conexões que se podem estabelecer entre a Matemática e as demais áreas
do saber, em particular, com a Expressão Plástica, aspeto que, neste caso, foi
decisivo para o sucesso das nossas propostas e, no limite, para as múltiplas e
significativas aprendizagens alcançadas pelos alunos.
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Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 8, pp. 127–143



fialho, teixeira, medeiros, jarimba 143
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