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I 

Resumo  
Esta investigação tem como objetivo primordial estudar a resolução de problemas 

matemáticos na área da geometria. Mais concretamente, este estudo pretende identificar quais 

as estratégias de ensino adequadas para ajudar alunos do 4° ano do 1° Ciclo do Ensino Básico 

a desenvolver as suas capacidades de resolução de problemas. 

Trata-se de uma investigação-ação, sobre e para a prática, de natureza qualitativa, pois 

foram identificadas as dificuldades dos participantes, elaborou-se uma proposta de plano de 

ação para colmatar as mesmas e fez-se uma nova análise do nível de conhecimentos dos 

alunos de forma a verificar se esse plano estava adequado, identificando-se as melhorias dos 

mesmos e lacunas ainda presentes. No entanto, uma vez que este estudo se realizou apenas 

numa turma específica, os resultados não podem ser generalizados. 

 Os participantes desta investigação foram dezasseis alunos de uma turma de 4º ano do 

1º Ciclo do Ensino Básico. 

 A investigação decorreu no ano letivo 2013/2014, na referida turma, onde decorreu a 

prática profissional da autora deste estudo. 

 Ao longo do estudo identificou-se que a dificuldade dos participantes se encontra 

essencialmente a nível da interpretação dos enunciados dos problemas geométricos e, após a 

implementação do plano de ação, verificou-se que esta lacuna foi totalmente ou parcialmente 

colmatada numa grande percentagem dos alunos da turma. No entanto, no final da 

investigação ainda existiam alunos que apresentavam dificuldades, surgindo estas 

essencialmente quando se deixou de treinar frequentemente este tipo de atividades. 

 

Palavras-chave: geometria, problemas geométricos, resolução de problemas, estratégias, 

fases. 

  



II 

Abstract 
This research has as its primary objective the study of mathematical problem solving 

in the area of geometry. More specifically, this study aims to identify the appropriate teaching 

strategies to help students of the 4th grade of the Basic Education’s 1st Cycle, in order to 

develop their problem solving capacities. 

This is an action-research based on a qualitative nature practice, because the 

difficulties of the participants were identified, an action plan was design in taking in 

consideration the difficulties registered. In order to verify that the action plan was appropriate 

there was a new level of students’ analysis, identifying improvements thereof and if gaps 

were still present. However, since this study is directed only to a specific class, the results 

can’t be generalized. 

Participants in this research were sixteen students of the 4th grade of the Basic 

Education’s 1st Cycle. 

The research was carried out in the scholar year of 2013/2014, in the class previously 

mentioned, being professionally held by the author of this study. 

Throughout the study identifies that the difficulties of the participants were essentially 

in the interpretation of statements of the geometrical problems. After the implementation of 

the action plan it was found that this gap was fully or partially improved in the majority of the 

students. However there are still students who struggles with the interpretation, largely arising 

when they stopped frequently training this type of activities. 
 

Key-words: geometry, geometric problems, problem solving, strategies, phases. 
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1. Introdução 
O presente estudo foi elaborado no âmbito do Mestrado em Ensino na 

Especialidade de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1° Ciclo do Ensino Básico. Este 

segundo ciclo de estudo tem como objetivo a formação de futuros educadores, assim 

como professores do 1.° Ciclo do Ensino Básico. 

A escolha por esta área surgiu do gosto pela Matemática da investigadora e por 

esta ter identificado diversas lacunas, durante o período de observação, na turma na qual 

realizou a sua prática profissional, cujos participantes pertencem à mesma, sendo uma 

delas a nível da Resolução de Problemas. 

Segundo o Programa de Matemática para o Ensino Básico (Damião e Festas, 

2013, p.5), um dos objetivos do ensino da Matemática está relacionado com a 

Resolução de Problemas, mencionando que “a resolução de problemas não deve 

confundir-se com atividades vagas de exploração e de descoberta”. Se tal situação 

acontecer, os alunos não alcançarão o patamar idealizado pelo mesmo documento, pois 

não serão capazes de “recorrer progressivamente a métodos mais sistemáticos e 

formalizados” desta tarefa. 

Embora se resolvam problemas em todos os domínios da Matemática (e noutras 

áreas), optou-se pela geometria, pois foi o domínio no qual foi visível não se trabalhar 

tanto a resolução de problemas. 

Deste modo, ao longo desta investigação é feita uma reflexão sobre a forma mais 

adequada de desenvolver a área da Matemática no ensino do 1° Ciclo do Ensino Básico, 

mais concretamente a abordagem à resolução de problemas dentro do tema da 

geometria. 

Este trabalho consiste numa investigação-ação, seguindo uma metodologia de 

natureza qualitativa. Para tal, numa fase inicial foram recolhidos dados com base em 

observações participantes e avaliados os conhecimentos que as crianças possuíam.  

A segunda fase consistiu na análise dos dados obtidos e na construção de um 

plano de ação para as crianças, que visava colmatar as dificuldades identificadas no 

momento inicial. 

Numa fase final foi realizada uma nova avaliação dos conhecimentos das 

crianças, de forma a perceber se o plano de ação teve ou não impacto no 

desenvolvimento do conhecimento matemático dos elementos da amostra. 
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Assim, este documento está dividido, para além desta introdução, em quatro 

partes. A segunda parte faz referência ao enquadramento teórico, onde é mencionada a 

importância da Matemática no ensino do 1°Ciclo do Ensino Básico e na vida, partindo 

depois para uma abordagem mais aprofundada sobre a resolução de problemas em si e, 

finalmente referem-se as potencialidades da aprendizagem de forma lúdica que é 

essencial para crianças destas idades assimilarem melhor a informação. 

A parte seguinte do trabalho aborda o estudo empírico, onde está identificada a 

formulação do objeto de estudo, a metodologia, os participantes, os instrumentos de 

recolha de dados, o tratamento de dados em si e os procedimentos a ter em conta para o 

estudo de investigação. 

A penúltima parte consiste na apresentação da turma e do ambiente educativo 

onde foi desenvolvido o estudo, assim como na apresentação e análise dos diversos 

problemas geométricos desenvolvidos com os participantes. 

No final deste trabalho apresentam-se as conclusões obtidas pela realização 

deste estudo.  
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2. Enquadramento Teórico 
 

2.1. A Importância da Matemática no Ensino e no Dia-a-Dia 
Tal como foi mencionado na introdução, este estudo tem como área central a 

Matemática. Infelizmente, esta é uma matéria que tanto crianças como adultos sentem 

dificuldades. No entanto, a Matemática é essencial na nossa vida, encontrando-se em 

imensos momentos do nosso dia-a-dia. 

O Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et al., 2007, p.2) vem 

confirmar este aspeto, explicando que, a Matemática é “um instrumento que 

proporciona formas de agir (…) para resolver problemas que se nos deparam e de 

prever e controlar os resultados da ação que realizarmos.” Segundo o programa 

reformulado Programa de Matemática – Ensino Básico (Damião e Festas, 2013, p.2), a 

finalidades do Ensino da Matemática resumem-se em três pontos, que são: a 

estruturação do pensamento; a análise do mundo natural; e a interpretação da sociedade. 

Este documento defende que “estas finalidades só podem ser atingidas se os alunos 

forem aprendendo adequadamente os métodos próprios da Matemática.”  

Por outro lado, é igualmente tarefa do docente fazer com que as crianças ganhem 

o prazer em aprender. Para que exista um desenvolvimento e aprendizagem na 

Matemática, deve ser criada “uma atitude positiva em relação à Matemática.” (Boavida, 

Paiva, Cebola, Vale e Pimentel, 2008, p.7). 

  Outro aspeto a ter em conta para se trabalhar com crianças, é o de ter o cuidado 

de partir sempre do conhecimento dos alunos, tendo em conta a diversidade na sala de 

aula, assim como defendem Borralho, Monteiro e Espadeiro (2004).  

A ludicidade também tem um papel muito importante na interiorização da 

informação. Segundo Cabral (2001, p.209), “no ensino-aprendizagem entende-se por 

modelo lúdico todo aquele que compreende as situações do jogo, ou seja, os conjuntos 

de dados objetivos e subjetivos que caracterizam as actividades em que pode observar-

se a convergência de imitação e competição”. 

Em suma, a Matemática é essencial para o futuro profissional e pessoal de cada 

pessoa, devendo esta disciplina ser lecionada na escola que “tem um papel fundamental 

na promoção de atitudes positivas face à Matemática e da capacidade de apreciar o 

papel desta ciência na sociedade em que vivemos” (Almeida, 2012, p.5). 

 



4 

2.2. A Resolução de Problemas 
Segundo Morin (2000, p.39), “a educação deve favorecer a aptidão natural da 

mente em formular e resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o 

uso total da inteligência geral.” Assim, este autor defende que a resolução de problemas 

é importantíssima, não apenas na Matemática como em todas as áreas, pois é uma das 

formas que ensina os alunos a viver e que os prepara para a vida. 

Tal como este autor, Boavida et al. (2008, p.127), defende ainda que a 

capacidade de resolver problemas “facilita o desenvolvimento do raciocínio, da 

organização do pensamento e da capacidade de elaborar estratégias para lidar com 

situações desconhecidas”, estimulando a maturidade intelectual. 

A resolução de problemas tem vindo a ser 

reconhecida como uma actividade relevante no currículo 

da Matemática escolar desde a publicação de An agenda 

for action (NCTM, 1980) até aos dias de hoje. De um 

modo geral, os professores estão atentos à importância 

deste processo matemático na aprendizagem, não só 

porque os documentos curriculares nacionais e 

internacionais apontam nesse sentido (ME, 2001; NCTM, 

2000; Ponte et al., 2007), mas também porque os 

resultados dos estudos internacionais (TIMSS, 1996; 

PISA, 2003) não são nada animadores no que diz respeito 

ao desempenho dos alunos na resolução de problemas. 

(Boavida et al., 2008, p.13) 

 

Por outras palavras, a resolução de problemas deveria ser mais abordada no 

contexto de sala de aula, para que os alunos desenvolvam as capacidades inerentes à 

resolução de problemas e possam aproveitá-las ao longo da vida. 

A mesma autora acrescenta ainda que “podemos dizer que a facilidade de 

integração de um jovem na sociedade tecnológica se pode medir pela sua capacidade de 

resolver problemas” (p.127). 

De forma a verificar quais os domínios e que tipos de atividades as provas para o 

quarto ano do 1° Ciclo do Ensino Básico apresentam, foi feita uma análise das mesmas 

desde o ano de 2001 até 2013. Para tal, a autora deste estudo recorreu a uma grelha na 
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qual fez a contagem da quantidade de exercícios e problemas, especificando os 

domínios trabalhados nos mesmos (modelo da grelha de análise em apêndice 1).  

Tendo em conta esta análise, foi possível verificar que a maioria das tarefas 

presentes consistem em exercícios e não em problemas para os alunos resolverem. 

Importa ainda referir que os problemas que surgem nas provas envolvem-se 

essencialmente nos domínios dos números e operações e da organização e tratamento de 

dados. No que respeita à geometria e medida, este tipo de atividade centra-se nas 

medidas, sendo que a geometria surge com base no conteúdo da visualização espacial e 

nas plantas. 

À imagem do que acontece nas provas acima mencionadas, segundo Boavida et 

al. (2008, p.33), a resolução de problemas é um aspeto da Matemática frequentemente 

esquecida em sala de aula e “embora a aprendizagem da Matemática e, 

consequentemente, o trabalho em sala de aula, envolva necessariamente exercícios e 

actividades de memória e treino, ficaria, no entanto, incompleto em todos os níveis, sem 

a resolução de problemas.”  

A investigação realizada aponta que a melhor forma para se desenvolver a 

capacidade de resolução de problemas é trabalhando de forma rotineira, apelando à 

memória e ao treino, tal como o atual Programa de Matemática para o Ensino Básico 

(Damião e Festas, 2013, p.5) o explica: 

A resolução de problemas envolve, da parte dos 

alunos, a leitura e interpretação de enunciados, a 

mobilização de conhecimentos de factos, conceitos e 

relações, a seleção e aplicação adequada de regras e 

procedimentos, previamente estudados e treinados, a 

revisão, sempre que necessária, da estratégia preconizada 

e a interpretação dos resultados finais. 

 

Por outro lado, é ainda importante que os problemas sejam desafiantes para os 

alunos, pois esta será a melhor forma para que eles se esforcem e treinem as 

capacidades necessárias para resolverem problemas.  

Os objetivos gerais do ensino da Matemática estão diretamente associados às 

finalidades referidas no ponto anterior, uma vez que se referem aos resultados que se 

pretende chegar com os alunos, embora estes sejam mais específicos neste tópico. “Os 

objetivos gerais, (...), pretendem clarificar o significado e alcance das finalidades 
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enunciadas, procuram tornar mais explícito o que se espera da aprendizagem dos 

alunos” (Ponte et al., 2007, p.4). 

Segundo o Programa de Matemática do Ensino Básico que estamos a analisar, os 

objetivos gerais para os três ciclos do Ensino Básico, relativamente à resolução de 

problemas são: 

“Os alunos devem ser capazes de resolver problemas. Isto é, devem ser capazes de: 

 compreender problemas em contextos matemáticos e não matemáticos e de os 

resolver utilizando estratégias apropriadas; 

 apreciar a plausibilidade dos resultados obtidos e a adequação ao contexto das 

soluções a que chegam; 

 monitorizar o seu trabalho e refletir sobre a adequação das suas estratégias, 

reconhecendo situações em que podem ser utilizadas estratégias diferentes; 

 formular problemas.” 

 

No primeiro ciclo do Ensino Básico, os objetivos gerais de aprendizagem para os 

alunos dentro da área das Capacidades transversais são os seguintes: 

 “resolver problemas em contextos matemáticos e não matemáticos, adaptando, 

concebendo e pondo em prática estratégias variadas e avaliando resultados; 

 raciocinar matematicamente, formulando e testando conjeturas, explicando 

processos e ideias e justificando resultados; 

 comunicar oralmente e por escrito, recorrendo à linguagem natural e à 

linguagem matemática, interpretando, expressando e discutindo resultados, 

processos e ideias matemáticos” (Ponte et al., 2007, p.29). 

 

Os objetivos específicos da Resolução de problemas (cujos tópicos são os da 

compreensão do problema e o da conceção, aplicação e justificação de estratégias) são 

os seguintes: 

 “Identificar o objetivo e a informação relevante para a resolução de um dado 

problema; 

 Conceber e pôr em prática estratégias de resolução de problemas, verificando a 

adequação dos resultados obtidos e dos processos utilizados” (Ponte et al., 2007, 

p.30). 
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No que respeita às anteriores metas de aprendizagem, também é visível a 

importância dada à resolução de problemas, nomeadamente no domínio das 

Capacidades Transversais, subdomínio da Resolução de Problemas: 

“Meta Final 1) Compreende o problema: identifica o objectivo e a informação 

relevante para a resolução de um dado problema; identifica problemas com informação 

irrelevante, dados insuficientes ou sem solução. 

Meta Final 2) Concebe estratégias de resolução de problemas: concebe 

estratégias diversificadas de resolução de problemas, como a) resolve um problema 

análogo mas simples; b) explora casos particulares. 

Meta Final 3) Aplica estratégias de resolução de problemas e avalia a adequação 

dos resultados obtidos: põe em prática estratégias de resolução de problemas; utiliza 

estratégias do mesmo tipo em diferentes problemas e identifica estratégias diferentes na 

resolução do mesmo problema; verifica a adequação dos resultados obtidos e dos 

processos utilizados. 

Meta Final 4) Justifica as estratégias de resolução de problemas: explica e 

justifica as estratégias adoptadas e os processos utilizados” (antigas Metas de 

Aprendizagem, 2005). 

 

 Em comparação, as recentes Metas Curriculares para a Matemática (Bivar et al., 

2012) são menos específicas que as anteriores, surgindo no final de diversos 

subdomínios e fazendo referência a metas anteriormente mencionadas. Por exemplo, no 

que respeita aos números e operações, a meta é “Resolver problemas de vários passos 

envolvendo as quatro operações”. Como podemos ver, embora atualmente as metas 

curriculares estejam relacionadas com cada um dos domínios, existem conteúdos para 

os quais não existe nenhuma (meta) de resolução de problemas, como é o caso dos da 

geometria. 

 No entanto, os problemas geométricos podem surgir nos exames e são uma 

ótima forma de ajudar os alunos a desenvolverem o seu raciocínio e pensamentos 

matemático, pelo que todos devem ser trabalhados, não apenas nos domínios dos 

números e operações, das medidas ou ainda da organização e tratamento de dados, tal 

como acontece em diversas salas de aula. 
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2.2.1. O que é um Problema? 

Segundo o Ministério da Educação (2001, citado por Boavida, 2008, p.15), “os 

problemas são situações não rotineiras que constituem desafios para os alunos e em que, 

frequentemente, podem ser utilizadas várias estratégias e métodos da resolução”. 

Por outras palavras, um problema é uma situação que não conseguimos resolver 

tendo apenas os nossos conhecimentos do dia-a-dia e que requer alguma pesquisa ou 

diversas tentativas que envolvam vários tipos de meios, ou seja, requer o uso de 

estratégias. 

Este documento explica ainda que, no caso de não necessitarmos de “processos 

para nós conhecidos, repetitivos ou mecanizados” para chegar à solução, significa que 

estamos perante um exercício e não um problema (Boavida et al., 2008, p.15).  

É então essencial mencionar que uma situação tanto pode ser um problema como 

um exercício, consoante o nível de conhecimento a quem ela é apresentada. Almeida 

(2012) menciona ainda que, segundo Palhares (2004), “uma situação pode ser um 

problema para um indivíduo num dado momento, mas noutro já não o ser”.  

De forma a tornar possível a resolução de um problema, as seguintes 

características são imprescindíveis: “a) sejam [os problemas], realmente compreensíveis 

pelo aluno apesar de a solução não ser imediatamente atingível; b) intrinsecamente 

motivantes e intelectualmente estimulantes; c) possam ter mais do que 1 processo de 

resolução; d) possam integrar vários temas” (Boavida et al., 2008, p.16). 

Por outro lado, Polya (1967) defende que um aluno está perante um problema 

quando procura “conscientemente uma certa ação apropriada que lhe permita encontrar 

um caminho ou transpor um obstáculo para alcançar um objetivo não atingível de 

maneira imediata” (citado por Jacinto, s.d., p.4). 

 E, ainda, Jacinto (s.d.) cita Kantowski (1981, p.4), mencionando que este 

defende que “um problema é uma situação que difere de um exercício pelo facto de o 

aluno não dispor de um procedimento ou algoritmo que o conduzirá, com certeza, a uma 

solução.” 

Em suma, um problema envolve a descoberta de um caminho que levará à 

solução/resolução do mesmo, caminho esse que corresponde a estratégias. 

 

2.2.2. Os Diversos Tipos de Problemas 

Segundo Boavida et al. (2008), existem essencialmente três tipos de problemas: 

os problemas de cálculo, os problemas de processo e os problemas abertos. 
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  Os problemas de cálculo são aqueles que envolvem essencialmente operações, 

sendo este o modo de chegar à resolução. Neste caso, os enunciados são claros, para que 

o aluno leia e avalie o problema e opte pela ou pelas operações necessárias para resolver 

a situação. 

  O tipo de problemas de processo é mais complexo, pois “requerem um maior 

esforço para compreender a matemática necessária para chegar à solução.” (Boavida et 

al., 2008, p.19), envolvendo o recurso a estratégias de resolução mais complexas e 

criativas do que no caso dos problemas de cálculo. Importa ainda referir que os 

problemas de processo “colocam questões que apelam ao envolvimento dos alunos e 

proporcionam experiências matemáticas ricas e significativas” (NCTM, 2000, citado 

por Boavida et al., 2008, p.19). 

Desta forma, estes problemas permitem melhores conhecimentos, trabalhar a 

memória, desenvolver a criatividade ou, ainda, a introdução de novos conceitos 

matemáticos. 

No que respeita aos problemas abertos, estes também podem ser chamados 

«investigações», pois podem existir diversas soluções para o mesmo problema e/ou 

mais do que um caminho para a sua resolução.  

Todavia, o que realmente torna um problema aberto é o facto de este suscitar 

“nos alunos a procura de diferentes métodos e caminhos, e não apenas de uma resposta” 

(Boavida et al., 2008, p.16). Assim, “para os resolverem, os alunos têm de fazer 

explorações para descobrir regularidades e reformular conjecturas, apelando, por isso, 

ao desenvolvimento do raciocínio, do espírito crítico e da capacidade de reflexão” 

(Boavida et al., 2008, p.20). Os problemas abertos são, segundo Boavida et al. (2008, 

p.32), “especialmente indicados para trabalho de grupo, sendo importante prever, no 

final, uma síntese feita com toda a turma”. Desta forma, os alunos terão a “oportunidade 

de clarificar os seus raciocínios e de compreender os dos outros” (Boavida et al., 2008, 

p.32), apresentando as suas ideias, os conceitos e as estratégias utilizadas. 

Segundo Smole (2001), os tipos de problemas são outros, embora se encaixem 

nos três tipos inicialmente mencionados. Para esta autora, existem problemas sem 

solução, com mais de uma solução, com excesso de dados, de lógica e outros problemas 

não convencionais. 

Já no site da Drexel University (2013), os principais tipos de problemas são os 

algébricos, de geometria, de trigonometria e de cálculos. 
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Sintetizando, existem diversas tipologias de caracterização de problemas. No 

entanto, para este estudo considera-se que aqueles que parecem estar mais próximos do 

1° Ciclo do Ensino Básico sejam os de cálculo, os de processo e os abertos. Não se deve 

todavia esquecer que estes podem não ter solução, tal como podem ter mais que uma, 

podem apresentar enunciados com excesso de dados, podem permitir chegar ao 

resultado com diversas estratégias, podem ser de lógica ou, ainda, não convencionais. 

Todos estes podem ser abordados no tema dos números e operações, nas medidas ou 

ainda na geometria. 

 

2.2.3. As Estratégias de Resolução de Problemas 

 Ao longo dos anos, diversos matemáticos formaram teorias diferentes acerca das 

estratégias de resolução de problemas. 

 Por exemplo Polya (2003, citado por Boavida et al., 2008, p.22) defende que as 

fases para a resolução de problemas para todos os ciclos de ensino são: “compreender o 

problema; delinear um plano, ou seja, seleccionar uma (ou mais) estratégia(s); 

desenvolver esse plano; avaliar os resultados”, sendo estas igualmente mencionadas, 

assim como uma última que envolve a revisão, pelo atual Programa de Matemática 

para o Ensino Básico (Damião e Festas, 2013, p.5). 

 No entanto, estas quatro fases acabam por resumir-se em três ao nível do 1° 

Ciclo do Ensino Básico, uma vez que “nem sempre é fácil distinguir a segunda da 

terceira fase, já que à medida que se estabelece o plano este começa imediatamente a ser 

desenvolvido” (Boavida et al., 2008, p.22). 

 Assim sendo, estas quatro fases distinguidas por Polya são utilizadas tanto para 

problemas simples, como para resolver problemas mais complexos (inclusive aqueles 

que não se trabalham ainda no 1° Ciclo do Ensino Básico). 

 Existe um segundo autor que também propõe quatro etapas para resolver 

problemas, muito semelhantes às de Polya. Assim, Guzmán (1990, citado por Almeida, 

2012, p.14) identifica as seguintes fases de resolução de problemas: “antes de fazer 

tenta entender; à procura da estratégia; explora a estratégia; extrai o sumo do jogo e da 

tua experiência.” 

 No que respeita a estratégias, é importante referir que existem diversas, mas que 

algumas se podem adequar mais a um determinado tipo de problema.  
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 Tomé (2013, p.10) cita Ponte e Serrazina (2000), explicando que, para estes, 

“entende-se por estratégia um conjunto de processos que se podem utilizar em vários 

problemas.” 

 Segundo Boavida et al. (2008, p.23), “algumas das estratégias, que podem ser 

utilizadas no ensino básico, são: 

 Fazer uma simulação/dramatização; 

 Fazer tentativas; 

 Reduzir a um problema mais simples; 

 Descobrir um padrão; 

 Fazer uma lista organizada; 

 Trabalhar do fim para o princípio.” 

 

Estas estratégias podem ser utilizadas para diferentes tipos de problemas, assim 

como é possível utilizar mais do que uma estratégia para as resoluções. Outras 

estratégias muitas vezes combinadas com as mencionadas em cima, são as da utilização 

do desenho, do esquema ou ainda da tabela. 

É essencial perceber que não é possível utilizar as estratégias sem ter em conta 

as três ou quatro etapas de resolução de problemas, pois o raciocínio constrói-se com 

todos estes momentos, sendo que as estratégias surgem da compreensão do problema, 

ou seja, da primeira fase mencionada por Polya. 

É ainda importante referir que cada aluno tem a sua forma de resolver 

problemas, sendo possível e totalmente normal que na resolução de um mesmo 

problema numa turma sejam utilizadas diversas estratégias. No entanto, cabe ao docente 

explicar e demonstrar a importância das três/quatro fases de resolução de problemas, 

assim como propor tarefas que os ajude a desenvolver as diversas estratégias. Se um 

aluno não treinar as diversas estratégias, um dia poderá surgir um problema que 

necessite de outra estratégia de resolução, e este poderá ter dificuldade em chegar ao 

resultado, por falta de conhecimentos. 

Em suma, “os bons problemas são aqueles que desafiam os alunos a desenvolver 

e aplicar estratégias, que são um meio para introduzir novos conceitos e que oferecem 

um contexto para usar e desenvolver diferentes capacidades” (Boavida et al., 2008, 

p.26). 
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2.2.4. A Resolução de Problemas Geométricos 

 Tal como se tem referido ao longo deste documento, o estudo incide na 

resolução de problemas geométricos, área a que, segundo Breda et al. (2011, p.7), a 

escola não tem dado a devida atenção. Esta autora acrescenta que “a geometria é 

normalmente deixada para os finais dos anos lectivos e tratada a partir das definições, 

dando pouco espaço à acção dos alunos na compreensão dos conceitos geométricos” 

(Breda et al., 2011, p.7). 

No que respeita à resolução de problemas geométricos, Breda et al. (2011, p.13) 

defende que os alunos “aprendem a compreender melhor o mundo à sua volta” quando 

resolvem este tipo de problemas, pois ao recorrer à geometria os alunos encontram-se 

confrontados “com fenómenos geométricos como as reflexões”. Por outro lado, 

“segundo o NCTM (2000), as ideias geométricas revelam-se muito úteis na 

representação e na resolução de problemas e a geometria constitui um contexto natural 

para o desenvolvimento das capacidades de raciocínio e argumentação dos alunos” 

(citado por Breda et al., 2011, p.13).  

 Assim, embora esta área seja, como já foi dito, bastante esquecida nas escolas, é 

essencial referir que é rara a situação em que um problema não esteja interligado aos 

números, pois é bastante complicado pedir a alunos do 1° Ciclo do Ensino Básico que 

resolvam problemas que envolvam apenas a geometria, tendo em conta que muitos 

deles raramente tiveram em contacto com um problema deste tema. 

 A medida é um conteúdo muito ligado à geometria, pelo que muitos problemas 

também envolvem esta área. Mais uma vez, é aqui visível que a geometria não surge de 

forma individual. No entanto, os aspetos geométricos dos problemas são 

frequentemente colocados de parte, procurando-se focar a atenção dos alunos 

essencialmente na outra área.  

Quando um professor apresenta um problema numérico ou de medidas, poderia, 

quando adequado, acrescentar questões relativas à geometria. Por exemplo, na tarefa 5 

da prova de aferição para o 4° ano do ano de 2001, poderíamos transformar o exercício, 

que apenas pede ao aluno que apele aos seus conhecimentos sobre sólidos geométricos, 

num problema geométrico. Bastaria que colocássemos as seguintes questões: 

 Quais são as figuras geométricas que formam as construções? 

 Que figuras geométricas podemos obter ao cortar ao meio cada uma das figuras 

que mencionaste? 
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Com base nesta última pergunta, para além de se apelar aos conhecimentos dos 

alunos, seria uma forma de os incentivar a pensar numa estratégia para chegar à 

resposta, levando-os a desenvolver o seu raciocínio e pensamento matemático, o que, 

consequentemente, os ajudará a trabalhar e aumentar as capacidades relativas a este 

domínio. 

Em suma, o professor deve “ajudar os alunos a estabelecerem conexões 

matemáticas, de modo a que considerem a Matemática como uma teia de relações, 

fortemente ligada a outras áreas curriculares e ao mundo que os rodeia” (Boavida et al., 

2008, p.58). 

 

2.3. As Representações Matemáticas 
As representações são muito importantes nos primeiros anos de escolaridade, 

mais frequentemente na área da matemática, pois correspondem a um elemento 

essencial à compreensão desta área, representando ideias assim como formas de chegar 

à solução do problema. Por outras palavras, é com base nas representações que os 

alunos desenvolvem e/ou apresentam o raciocínio matemático. 

 Nesta área, o termo representação está relacionado tanto com o processo como 

com o produto da resolução de problemas, ou seja, “refere-se ao acto de capturar um 

conceito ou relação (...), quer é sua forma propriamente dita” (Boavida et al., 2008, 

p.71). Por este motivo, “uma representação matemática não pode ser compreendida ou 

interpretada isoladamente. Esta apenas faz sentido quando parte integrante de um 

sistema mais abrangente, estruturado no qual diferentes representações estão 

relacionadas” (Goldin e Shteingold, 2001, citados por Pinto e Canavarro, 2012, p.4). 

 De forma a confirmar a importância das representações, Cenrada (2012, p.14), 

menciona que segundo o Programa de Matemática do Ensino Básico (2007), os alunos 

devem: 

 “Ler e interpretar representações simbólicas, tabelas e gráficos, e apresentar 

informação em qualquer destas formas de representação; 

 Traduzir informação apresentada numa forma de representação para outra, em 

particular traduzir para termos matemáticos informação apresentada em 

linguagem natural; 

 Elaborar e usar representações para registar, organizar e comunicar ideias 

matemáticas; 
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 Usar representações para modelar, interpretar e refletir sobre situações 

matemáticas e não matemáticas, incluindo fenómenos naturais ou sociais.” 

 

Segundo Bruner (1962, citado por Boavida et al., 2008, p.71), existem três 

representações matemáticas, sendo estas as ativas, as icónicas e as simbólicas. 

As representações ativas estão ligadas à manipulação de objetos, que estejam 

ligados a um determinado problema, tornando-se uma estratégia de resolução, 

contribuindo para a construção de conceitos. 

Já as representações icónicas “baseiam-se na organização visual, no uso de 

figuras, imagens, esquemas, diagramas ou desenhos para ilustrar conceitos, 

procedimentos ou relações entre eles” (Boavida et al., 2008, p.71). Estas podem depois 

varias consoante a tarefa proposta. O docente pode criar representações sozinho ou com 

o auxílio dos alunos, estes podem produzi-las autonomamente ou podem encontrá-las 

nos manuais. 

No que respeita às representações simbólicas, estas correspondem “a todas as 

linguagens que envolvem um conjunto de regras fundamentais quer para o trabalho com 

a Matemática, quer para a sua compreensão” (Boavida et al., 2008, p.71), ou seja, 

servem para traduzir uma tarefa, desde as ideias iniciais até ao resultado final. 

Todos estes tipos de representações podem ser utilizados individualmente ou em 

conjunto, consoante o tipo de tarefa que se enfrenta, as indicações dadas ou ainda as 

estratégias de resolução de problema escolhidas. 

De forma a perceber melhor as representações matemáticas, Boavida et al. 

(2008, p.72) apresenta o seguinte esquema: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 - As Representações Matemáticas 
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Segundo Bruner (1999, citado por Pinto e Canavarro, 2012, p.4), “estes três 

sistemas de representação operam durante o desenvolvimento da inteligência humana e 

a interação entre os diferentes sistemas é crucial para o desenvolvimento de cada 

pessoa.” Para que tal seja possível, é necessário que se domine, de forma progressiva, 

cada uma destas formas de representação. 

Embora os alunos sejam e devam ser motivados a utilizar “esquemas, diagramas, 

tabelas ou outras representações, devem ser incentivados a recorrer progressivamente a 

métodos mais sistemáticos e formalizados” (Damião e Festas, 2013, p.5). Por outras 

palavras, as representações matemáticas são uma ótima base de aprendizagem para os 

alunos e a forma que eles mais utilizam para interpretar e resolver problemas. Porém, 

com o tempo, pretende-se que eles recorram mais a representações simbólicas e icónicas 

e que colocam de parte, de forma progressiva, as ativas. 
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3. Estudo Empírico 

 

3.1. Formulação do Objeto de Estudo 
Esta investigação teve como principal objetivo encontrar estratégias de ensino 

que promovessem a prática de resolução de problemas geométricos na sala de aula. 

Assim, no final da investigação pretendeu-se dar resposta aos seguintes 

objetivos: 

 Identificar as principais dificuldades que as crianças do 4° ano do 1° Ciclo do 

Ensino Básico apresentam na resolução de problemas geométricos; 

 Identificar e implementar estratégias de ensino adequadas para colmatar as 

dificuldades dos alunos na resolução de problemas geométricos; 

 Averiguar se a implementação do plano de ação teve impacto na capacidade das 

crianças relativamente à resolução de problemas geométricos. 

 

Com base nos objetivos identificados, foram formuladas as seguintes questões:  

 Quais as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na resolução de 

problemas geométricos? 

 Que estratégias de ensino devem ser utilizadas para colmatar as dificuldades dos 

alunos na resolução de problemas geométricos? 

 

Como se pode ver, as perguntas de investigação estão intimamente relacionadas 

com os objetivos inicialmente mencionados, tendo o intuito de ajudar o investigador ou, 

neste caso, a investigadora a preparar atividades para colmatar as dificuldades dos 

participantes e, mais tarde, tirar conclusões das mesmas. 

 

3.2. Metodologia de Investigação 
Neste estudo pretendeu-se identificar as dificuldades dos alunos do 4° ano do 1° 

Ciclo do Ensino Básico na resolução de problemas geométricos e elaborar um plano de 

ação que visasse colmatar as dificuldades dos participantes.  

Assim sendo, o modelo de investigação utilizado neste estudo é o da 

investigação-ação, sobre e para a prática profissional, de natureza qualitativa, embora se 

recorra também a técnicas quantitativas (uso de grelhas para o tratamento de alguns 

dados).  
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Segundo Bisquerra (1989), estamos perante uma investigação-ação quando o 

investigador planifica a ação, observa, reflete e avalia mais que uma vez as capacidades 

da sua amostra.  

Neste caso, pretendeu-se avaliar o nível dos alunos no que respeita à resolução 

de problemas geométricos em diversas fases, de forma a averiguar se existiu evolução 

nesta capacidade antes, durante e após a implementação de um plano de ação. 

Assim, com base nas informações que foram recolhidas na fase inicial, foi 

elaborado um plano de ação que visou melhorar o desempenho dos alunos na resolução 

de problemas geométricos, assim como ajudá-los a desenvolver as suas estratégias de 

resolução de problemas. 

Depois da implementação do plano de ação, avaliaram-se novamente os 

resultados dos trabalhos dos alunos, de forma a concluir se o referido plano teve ou não 

influência nas suas capacidades de resolução de problemas geométricos. 

De seguida, foram apresentados novos problemas para verificar se os 

participantes retiveram o que aprenderam com o plano de ação, sendo estes novamente 

analisados. 

Pode-se ainda referir que a tipologia desta investigação-ação é técnica, uma vez 

que o objetivo final deste estudo, para além de ajudar os alunos a melhorar as suas 

capacidades de resolução de problemas geométricos, foi o de ajudar a autora deste 

estudo a melhorar a sua prática educativa, enquanto futura docente. Por outro lado, uma 

vez que este estudo se direcionou para um grupo específico de alunos do 4° ano do 1° 

Ciclo do Ensino Básico, as conclusões e resultados obtidos não se podem estender à 

população em geral, acabando por apresentar, por este motivo, características da 

metodologia de um estudo de caso. 

 

3.3. Participantes 
Uma vez que o presente estudo de investigação-ação ocorreu apenas numa 

turma, a técnica de amostragem é de caráter não probabilística por conveniência, pois 

foi nesta turma que a autora realizou a sua prática profissional do Mestrado em Ensino 

na Especialidade de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.° Ciclo do Ensino Básico e os 

alunos incluídos na amostra eram os que estavam totalmente disponíveis nos momentos 

de recolha de dados (Hall, 2007).  
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Assim, os participantes nesta investigação foram dezasseis alunos de uma turma 

do 4° ano do 1° Ciclo do Ensino Básico. 

A referida turma era constituída por dezanove alunos, todos eles com idades 

compreendidas entre os nove e os dez anos, sendo dez alunos do sexo feminino e nove 

do sexo masculino. 

Embora existissem diversos alunos com necessidades educativas especiais, 

apenas três não participaram neste estudo, pois tinham aulas com professores especiais 

ou de apoio em diversos momentos semanais, coincidentes com os momentos de 

recolha de dados para o estudo. Por este motivo, a amostra foi composta por sete alunos 

do sexo masculino e nove do sexo feminino. 

 

3.4. Instrumentos da Recolha de Dados 
De forma a identificar a problemática deste estudo e a conhecer a opinião da 

professora da turma, foram feitas duas entrevistas, uma no início do estudo e outra no 

final do mesmo. Por outro lado, foi elaborado um plano de ação que visou implementar 

atividades que permitiram identificar e colmatar as maiores dificuldades dos alunos e a 

existência de melhorias após a implementação do mesmo.  

Para além destes métodos, também se recorreu a registos de observações feitas à 

medida que os problemas geométricos eram desenvolvidos. Estes eram um auxílio para 

a identificação de dificuldades que não se podiam registar pela análise dos cadernos, ou 

seja, eram registos da observação participante. 

 

3.4.1. Entrevistas 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1998, p.69), convém, numa fase inicial, fazer 

entrevistas exploratórias, pois estas têm “como função principal revelar determinados 

aspectos do fenómeno estudado em que o investigador não teria espontaneamente 

pensado por si mesmo e, assim, completar pistas de trabalho sugeridas pelas suas 

leituras”, ou seja, servem para ajudar o investigador e preparar o seu estudo. Por este 

motivo, os autores aconselham que se evitem “fazer perguntas demasiado numerosas e 

demasiado precisas.” 

Assim, neste estudo as entrevistas, direcionadas à professora da turma na qual se 

desenvolveu o estudo, eram semiestruturadas, sendo a primeira exploratória. Desta 

forma, foi possível identificar as metodologias de trabalho da docente relativamente ao 
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tema do estudo, algumas lacunas da turma no que respeita à resolução de problemas, 

entre outros aspetos. 

Com a segunda entrevista procurou-se conhecer a opinião da mesma professora 

acerca do plano de ação aplicado. 

Para ambas as entrevistas foram elaborados guiões (apêndices 2 e 18), de forma 

a identificar quais os objetivos específicos de cada uma das questões e ajudar a conduzir 

as duas entrevistas. 

 

3.4.2. Observação Participante 

Uma vez que se pretende implementar atividades em que o investigador seja 

parte integrante dos participantes, torna-se mais adequada uma observação participante 

do que direta. 

Correia (2009, p.31) explica que “a observação participante é realizada em 

contacto directo, frequente e prolongado do investigador, com os actores sociais, nos 

seus contextos culturais, sendo o próprio investigador instrumento de pesquisa.”  

Podemos ainda dizer que “a observação participante é uma técnica de 

investigação social onde existem partilha de atividades, momentos e sentimentos entre o 

observador e um grupo de pessoas, sempre que as situações o possibilitam” (Anguera, 

1985, citado por Tomé, 2013, p.17). 

Assim, este tipo de observação permite que se recolham informações das reações 

dos participantes, assim como das interações e intervenções que o próprio investigador 

tinha com os alunos, podendo este esclarecer as suas dúvidas e não apenas tirar 

conclusões das suas observações, o que aconteceria na observação direta. 

 

3.4.3. Atividades  

Para além dos instrumentos acima mencionados, as atividades apresentadas aos 

alunos foram essenciais para o desenvolvimento deste estudo. 

Numa fase inicial foram apresentados aos participantes três problemas 

geométricos, com o intuito de identificar as dificuldades que eles apresentavam. 

Segundo o Manual DQP – Desenvolvendo a Qualidade em Parceria (Bertram e 

Pascal, 2009, p.173), depois de se identificarem as dificuldades dos alunos, “deve 

emergir um PLANO de ACÇÃO, estruturado e exequível, para o desenvolvimento da 

qualidade da aprendizagem das crianças. O Plano deve apresentar objectivos, 

claramente articulados, e apresentar o calendário das acções.” 



20 

Assim sendo, o plano de ação foi elaborado tendo em atenção o tratamento das 

grelhas de observação participante, os objetivos da investigação e a entrevista feita à 

docente da turma.  

No plano de ação foram igualmente identificados os exercícios a desenvolver 

com os alunos, os recursos que se pretendia utilizar, os objetivos a alcançar e uma 

agenda da implementação do respetivo plano. 

Após a implementação do plano de ação, foram novamente apresentados três 

problemas aos participantes, tendo estes o objetivo de se perceber qual o impacto que o 

respetivo plano teve nos alunos. Por outras palavras, estas três últimas atividades 

tiveram o intuito de se identificarem as melhorias e as lacunas ainda presentes nos 

trabalhos de resolução de problemas das crianças. 

 

3.5. Tratamento de Dados 
O tratamento dos dados, feito neste estudo foi essencialmente o da análise de 

conteúdo. 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (1998, p.226), a análise de conteúdo é 

uma ótima forma de se interpretar informações sem que o investigador “tome como 

referência os seus próprios valores e representações”. 

Estes autores defendem igualmente que a análise de conteúdo implica processos 

técnicos relativamente precisos, sendo essencialmente adequada para o tratamento de 

entrevistas pouco diretivas. Com este tipo de tratamento, os dados qualitativos são 

analisados de forma pormenorizada, adequando-se aos instrumentos de recolha de dados 

que se pretende utilizar neste estudo. 

Assim, as análises das entrevistas foram feitas em tabelas (apêndices 3 e 17), de 

forma a organizar as informações recolhidas e poder interpretá-las minuciosa e 

corretamente. 

Por outro lado, as atividades desenvolvidas pelos alunos foram analisadas de 

acordo com a tabela construída (modelo em apêndice 4) e tendo por base a seguinte 

escala (Tabela 1). 
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Tópico Escala de Avaliação 

Compreensão do Problema 

0 – Interpretação nula ou muito fraca do 
enunciado problema. 
2 – Má interpretação de uma parte do 
problema. 
4 – Interpretação completa do problema. 

Resolução do Problema 

0 – Não houve tentativa ou plano totalmente 
desapropriado. 
2 – Procedimento parcialmente correto 
baseado numa parte do problema interpretado 
corretamente. 
4 – Plano de resolução de problemas sem 
erros. 

Verificação dos Resultados 

0 – Não questiona, questiona erradamente 
baseado num plano desapropriado ou não 
apresenta resposta. 
1 – Cópia de erros, cálculos adequados mas 
errados ou resposta incompleta. 
2 – Solução correta, formulada numa resposta 
completa. 

Tabela 1 – Escala de avaliação da Resolução de Problemas construída. 

Esta escala foi elaborada tendo por base as fases da resolução de problemas 

identificadas por Boavida et al. (2008). Embora se tenha apresentado aos alunos as 

quatro fases da resolução de problemas definidas por Polya (2003), para a avaliação, a 

três fases de Boavida et al. revelaram-se mais adequadas para a análise das resoluções 

dos problemas na turma na qual decorreu esta investigação.  

Com esta, é possível avaliar o aluno numa escala de 0 a 10 valores, desta 

maneira é possível verificar em que fase da resolução de problemas estão as maiores 

lacunas de cada aluno para que se torne possível arranjar estratégias para colmatá-las. 

Os dados recolhidos durante a observação participante serão analisados em 

conjunto com as tabelas, de forma a verificar intervenções dos alunos durante as 

atividades, assim como o respeito pelo tempo destinado a cada problema. 
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4. Descrição do Processo e Análise de Dados 
 

4.1. Procedimentos 
Para que fosse possível dar reposta, às questões deste estudo e se atingisse os 

objetivos mencionados anteriormente, esta investigação-ação foi composta por oito 

fases. 

A primeira fase desta investigação consistiu em que os participantes resolvessem 

três problemas geométricos. Desta forma, foi possível identificar exatamente as suas 

dificuldades.  

Foi igualmente neste momento que se realizou a primeira entrevista à professora 

da turma e a revisão bibliográfica sobre o tema em estudo. 

A segunda fase consistiu em analisar os trabalhos dos alunos para, tal como foi 

referido, ser possível identificar as suas maiores dificuldades. Esta análise foi feita com 

base nos registos escritos da observação participante durante e após a resolução dos 

problemas, das intervenções espontâneas dos alunos nos momentos de correção dos 

problemas e dos próprios trabalhos dos participantes. 

No momento seguinte, foi elaborado um plano de ação que visou ajudar os 

alunos a ultrapassar as dificuldades anteriormente manifestadas. Para tal, identificou-se 

estratégias de ensino que permitissem, depois da sua aplicação, colmatar as lacunas dos 

participantes.  

Depois do plano de ação elaborado, passou-se à sua implementação, sendo esta a 

quarta fase do estudo. Tal como na fase inicial, os alunos tiveram de resolver três 

problemas geométricos, cuja análise foi feita numa quinta fase, sendo esta igual à 

identificada no segundo momento.  

De forma a garantir que as estratégias de ensino foram assimiladas pelos alunos 

e que realmente eram as adequadas para as dificuldades identificadas inicialmente, na 

sexta fase apresentaram-se mais três problemas geométricos, cujos resultados foram, 

mais uma vez, analisados à imagem do que foi descrito na segunda fase, representando 

esta a sétima fase deste estudo. 

Finalmente, comparou-se e analisou-se novamente todos os dados recolhidos 

tratados e analisados anteriormente mas, desta vez, tendo em conta uma visão global do 

estudo. Desta forma, tornou-se possível perceber se o plano de ação teve ou não 

impacto no desenvolvimento dos alunos e na sua capacidade de resolução de problemas. 
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Com base nestas informações elaborou-se a conclusão do estudo, identificando o porquê 

dos objetivos do estudo terem sido atingidos. 

Importa ainda referir que estes pontos estão baseados nas etapas definidas pelo 

Manual DQP - Desenvolvendo Qualidade em Parcerias (Bertram e Pascal, 2009, p.69 a 

171). 

 

4.2. Contexto da Investigação 
Considerando que é necessário conhecer bem os participantes com os quais se 

trabalha, torna-se essencial caracterizar o ambiente educativo e a turma a que estes 

pertencem. Por este motivo, o Ministério da Educação (1997, p.25, citado por Almeida, 

2012, p.36) explica que para elaborar as ditas caracterizações, é necessário  

observar cada criança e o grupo para conhecer as 

suas capacidades, interesses e dificuldades, recolher as 

informações sobre o contexto familiar e o meio em que as 

crianças vivem, [...] práticas necessárias para 

compreender melhor as suas características e adequar o 

processo educativo às suas necessidades. 

 

Neste sentido, o presente estudo de investigação decorreu durante a prática 

profissional da autora deste estudo, mais concretamente entre os dias 11 de novembro 

de 2013 e 24 de abril de 2014, envolvendo um grupo de crianças do 4° ano do 1° Ciclo 

do Ensino Básico, de uma escola do Agrupamento de Escolas n° 2 da cidade de Beja. 

 

4.2.1. Ambiente Educativo 

 

A Instituição 

A referida escola é um Centro Escolar bastante novo, que se situa a proximidade 

do Centro de Paralisia Cerebral de Beja e do Parque de Feiras e Exposições. 

No que respeita ao espaço exterior, este é partilhado com as crianças do Jardim 

de Infância e com as turmas dos 2.° e 3.° Ciclos do Ensino Básico da escola adjacente, 

sendo esta última a antiga sede do Agrupamento n.º 2 de Beja.  

Este espaço é constituído por uma zona infantil (parque), alguns espaços verdes 

e uma grande zona na qual o chão é essencialmente de cimento. Por estes motivos, o 
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espaço exterior é pouco apelativo e pouco seguro para as crianças brincarem nos 

intervalos. 

Relativamente ao interior da escola, este é bastante acolhedor, divide-se em dois 

andares e não tem muitos aspetos negativos a evidenciar, uma vez que é um espaço 

relativamente novo. 

No que respeita a salas de aula, existem várias, nas quais se encontram alunos 

dos quatro anos de escolaridade do 1° Ciclo do Ensino Básico, mais concretamente 

quatro turmas do primeiro ano de escolaridade, três do segundo ano, cinco do terceiro 

ano e quatro do quarto ano. Como podemos ver no gráfico 1, para além destas turmas 

existe igualmente uma turma formada por alunos do primeiro e do quarto ano de 

escolaridade, assim como uma de Plano Curricular Alternativo (PCA), sendo esta 

destinada apenas a alunos de etnia cigana. 

 
Gráfico 1 - Organização das turmas na instituição. 

Entre cada par de salas de aula existe um laboratório, no qual se encontram 

armários com prateleiras e portas de vidro, assim como um lavatório. 

Existem três casas de banho para meninas e a mesma quantidade para rapazes. 

Existe igualmente uma casa de banho para os docentes em cada um dos andares. 

A sala dos professores encontra-se no primeiro andar e, perto desta, existe um 

espaço no qual estão disponibilizados imensos materiais didáticos, essencialmente 

direcionados para as áreas do estudo do meio, da Matemática e da expressão musical. 
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No primeiro andar existe ainda uma sala para os docentes de ensino especial 

deem apoio aos alunos com necessidades educativas especiais. 

As assistentes operacionais da escola têm um espaço reservado, no rés-do-chão, 

junto à reprografia. Nesta sala, dispõem de uma mesa assim como de um frigorífico. 

Perto deste local, existe ainda a biblioteca escolar, com imensos livros de 

literatura infantojuvenil, assim como enciclopédias e outros documentos informativos. 

A última sala que falta mencionar é a polivalente, que pode ser utilizada pelas 

diversas turmas por diversos motivos (aulas de expressão dramática, espetáculo, entre 

outros). Importa ainda referir que esta é utilizada para o grupo de cante coral formado 

por alunos da instituição ensaiar e como sala de prolongamento, para os alunos que 

ficam na escola depois das suas aulas terminarem. 
 

A Sala 

A sala de aula é composta por um quadro verde, a secretária da professora, dois 

computadores, em que apenas um tem ligação à internet, uma mesa com livros de 

literatura infantojuvenil e outra com dossiers para ficheiros de trabalho autónomo das 

áreas do estudo do meio, da Matemática e do Português. 

Numa das paredes da sala estão expostas grelhas de registo para as atividades 

autónomas das diversas áreas, assim como outras para os registos diários. Entre estas 

existem grelhas de comportamento, presenças, composição de textos, leituras, 

atividades iniciais e trabalhos de casa. 

Ainda na mesma parede existe um mapa de tarefas e trabalhos realizados pelos 

alunos da área do português e, essencialmente, do estudo do meio. 

As janelas da sala estão reservadas para trabalhos de grupo elaborados na área da 

Matemática, mais concretamente sobre os sólidos geométricos e, numa fase final da 

intervenção, sobre o metro quadrado. 

Adjacente à sala encontrava-se o laboratório que era partilhado com mais uma 

sala. Neste local encontravam-se antigos cenários realizados pela turma, trabalhos de 

expressão plástica que nunca foram concluídos e algumas plantas da docente. Nos 

armários desta sala estavam arrumadas tintas guache, produtos de limpeza, pincéis, 

esponjas, copos e pratos de plástico, jornais e outros materiais. 

Para além deste espaço, ainda existia uma despensa, com inúmeros materiais 

lúdico-didáticos de Matemática, assim como materiais para a expressão plástica. 
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Tempo 

Segundo o Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, o horário semanal de uma 

turma do 1° Ciclo do Ensino Básico deve respeitar a seguinte carga horária (Tabela 2): 

Componentes do Currículo Carga Horária Semanal 

Português Mínimo de 7 horas 

Matemática Mínimo de 7 horas 

Estudo do Meio Mínimo de 3 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motora Mínimo de 3 horas 

Apoio ao Estudo Mínimo de 1 hora e trinta minutos 

Oferta Complementar Mínimo de 3 horas 

Tempo a Cumprir Entre 22 horas e 30 minutos e 25 horas 
Tabela 2 - Carga horária semanal para o 1° Ciclo EB definida pelo Decreto-Lei 91/2013, de 10 de julho. 

 

A tabela 3 representa o horário semanal da turma na qual se realizou este estudo. 

TURMA                                     HORÁRIO SEMANAL                                  2013/14 

Horário 
Segunda-

Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

9h / 10h30 
Atividades Iniciais 

Português Matemática Português Matemática Português 

10h30 / 11h Intervalo 

11h / 12h30 

Português 
(30’) 

 
Expressões 

(1h) 

Estudo do 
Meio 

Português 
(1h) 

 
Estudo do 
Meio (30’) 

Apoio ao 
Estudo 

Estudo do 
Meio 

12h30 / 14h Almoço 

14h / 15h15 

Matemática Português 

Matemática Português Matemática 

15h15 / 16h15 Expressões 
Educação 

Cívica  

16h15 / 16h30 Intervalo 

16h30 / 17h30   
Apoio ao 
Estudo   

Tabela 3 - Horário semanal da turma. 
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Tendo em conta a carga horária semanal definida pelo decreto-lei acima 

mencionado, apenas a área das expressões não segue as normas, pois deveria ser 

trabalhada pelo menos três horas e apenas tem duas horas destinada. 

No que respeita à educação cívica, pode concluir-se que esta é uma substituição 

da oferta complementar presente no horário proposto pelo ministério da educação. 

Assim, observando a tabela 3, é possível determinar que a área do estudo do 

meio é trabalhada três horas e trinta minutos, a das expressões duas horas, a da 

Matemática sete horas e quarenta e cinco minutos e a do Português nove horas e trinta 

minutos. No que respeita à educação cívica, esta apenas tem uma hora disponível na 

agenda semanal da turma e o apoio ao estudo duas horas e trinta minutos. Exceto a área 

das expressões, as restantes cargas correspondem às mencionadas no Decreto-Lei 

91/2013, de 10 de julho. 

 

4.2.2. Turma 

O grupo de alunos que participou nesta investigação pertencia a uma turma de 4° 

ano do 1° Ciclo do Ensino Básico, composta por dezanove alunos, sendo que um deles 

entrou a meio do primeiro período do ano letivo 2013/2014. 

Destes dezanove alunos, quatro deles têm necessidades educativas especiais, 

sendo que um não segue de todo o programa de 4° ano de Matemática, dois 

acompanham as aulas em que não têm apoio e o último, embora tenham apoio, 

consegue participar a todas as aulas de Matemática. 

A turma é constituída por dez alunas e nove alunos, tal como se pode ver no 

gráfico abaixo. 

 
Gráfico 2 - Número de alunos na turma por géneros e total. 
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Como é possível verificar, existe uma maior quantidade de elementos do sexo 

feminino do que masculino. 

No entanto, importa recordar que, para o presente estudo, três dos alunos com 

necessidades educativas especiais não participaram, pelo que a amostra foi constituída 

por dezasseis elementos, sendo nove do sexo feminino e sete do sexo masculino. 

No que respeita às idades, o gráfico abaixo apresenta esses dados. 

 
Gráfico 3 - Idades dos alunos no início do estudo. 

Os presentes dados referem-se às idades dos alunos da turma no início da 

investigação. Podemos ver que, no mês de novembro de 2013, a grande maioria da 

turma tinha nove anos, sendo que apenas dois alunos já tinham dez anos de idade. 

No que respeita a comportamentos, a maioria da turma é bastante calma e 

respeitadora pelas regras da sala de aula e da escola. 

Ao longo da intervenção, grande parte da turma revelou ser participativa e 

interessada em aprender mais. No entanto, os alunos que manifestam pouco interesse 

em estar na sala são os mesmos que são pouco responsáveis e que manifestam 

dificuldade na compreensão, aceitação e cumprimento das regras acima mencionadas. 

Embora a vontade de aprender seja quase geral, verificou-se uma grande falta de 

autonomia por parte de toda a turma, assim como de espírito crítico. 
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Outra dificuldade comum a quase todos os alunos foi a da comunicação e 

expressão oral, que se identificou essencialmente nas áreas da Matemática e do 

Português. 

A área em que a turma apresenta maior facilidade e motivação é a do estudo do 

meio e, a de maior dificuldade, a da Matemática. 

Relativamente às relações sócio afetivas, a nível geral, pode-se afirmar que os 

alunos mantêm um bom relacionamento tanto com os adultos como com os colegas. No 

entanto, dois dos alunos com necessidades educativos especiais não estão inseridos na 

turma, tanto por exclusão dos colegas como por vontade própria. 

 

4.3. Identificação das Dificuldades 
A identificação das dificuldades dos participantes corresponde às fases 1 e 2 

desta investigação. 

Neste momento, pretendeu-se atingir o primeiro objetivo deste estudo, ou seja, 

identificar as principais dificuldades que as crianças do 4° ano do 1° Ciclo do Ensino 

Básico apresentam na resolução de problemas geométricos. 

Neste sentido, procurou-se dar resposta à pergunta “Quais as principais 

dificuldades apresentadas pelos alunos na resolução de problemas geométricos?” e 

desenvolveram-se as fases seguintes, procurando dar resposta à questão “Que 

estratégias de ensino devem ser utilizadas para colmatar as dificuldades dos alunos na 

resolução de problemas geométricos?”. 

Os restantes objetivos do trabalho são, tal como já foi referido: 

 Identificar e implementar estratégias de ensino adequadas para colmatar as 

dificuldades dos alunos na resolução de problemas geométricos; 

 Averiguar se a implementação do plano de ação teve impacto na capacidade das 

crianças relativamente à resolução de problemas geométricos. 

 

Na fase inicial deste primeiro momento, foi feita uma entrevista exploratória à 

professora dos alunos. Com base nestas informações e na revisão bibliográfica relativa à 

resolução de problemas geométricos, foram escolhidos três problemas para corroborar 

as informações fornecidas pela docente e para identificar outras dificuldades. 

Nos tópicos seguintes, estão apresentados os diversos elementos acima 

mencionados, isto é, a análise da entrevista inicial e a apresentação e análise dos três 
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problemas entregues aos participantes. O guião da entrevista exploratória, a respetiva 

tabela de análise de conteúdo, os objetivos dos problemas e as respetivas planificações 

encontram-se em apêndice (apêndices 2 a 8). 

De forma a tirar uma conclusão geral destes dois momentos do estudo, foi 

igualmente feita uma reflexão, sendo este o último ponto da presente fase deste estudo. 

 

4.3.1. Entrevista Exploratória à Professora dos Participantes 

Para dar início a este estudo, foi necessário proceder a uma entrevista 

exploratória que, tal como já foi referido, é a melhor forma de se desenvolver um estudo 

direcionando-se exatamente para o que é essencial. 

Assim, na entrevista feita à professora da turma e que ajudou a preparar o 

presente estudo, pretendeu-se dar resposta a diversas questões, entre as quais algumas 

estavam direcionadas para a sua formação profissional, outras acerca das metodologias 

que utilizava nas suas aulas de Matemática, mais concretamente na resolução de 

problemas, e as restantes tinham como assunto central a sua opinião sobre a resolução 

de problemas e a relação entre os alunos e a Matemática (guião da entrevista 

exploratória em apêndice 2).  

A análise da entrevista foi feita criando uma tabela de análise de conteúdo 

(tabela da análise de conteúdo da entrevista exploratória em apêndice 3). 

Relativamente à resolução de problemas, a docente referiu que trabalha “todos 

os domínios na resolução de problemas.” Acrescentou ainda que o faz “(...) sempre 

partindo dos alunos, como eles fazem, eles mostrando aos outros como fizeram, sempre 

com muita comunicação.” 

Para tal, deixa-os resolver os problemas da forma que eles acharem mais fácil, 

porque “há mil e uma maneiras deles chegarem à solução”. Procura incentivar a turma a 

“que concretizem (os problemas) ou com operações, quadros ou expressões.” Por outro 

lado, “mesmo que estejam errados, eu gosto muito que eles observem e que todos deem 

a sua opinião”. 

A professora mostrou dar grande enfâse à comunicação, ao referir que os alunos 

“adoram comunicar à turma como fizeram”. 

No que respeita à motivação, a docente mencionou que “eles gostam muito da 

Matemática (...)” e que “de alguns até é a disciplina preferida, mas outros não.” 
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No momento em que identificou as dificuldades dos estudantes, referiu 

essencialmente lacunas ao nível do domínio dos números e operações, o que, para este 

estudo, não se revelou uma barreira. 

Por outro lado, explicou que uma grande parte da turma manifesta dificuldades 

em “retirar do problema os dados essenciais”, que podemos relacionar com a primeira 

fase de Polya para a resolução de problemas. 

De facto, nos três problemas colocados nesta fase e que se seguem, identificou-

se como principal dificuldade dos alunos, na resolução de problemas geométricos, a 

compreensão do problema, como se verifica a seguir. 

 

4.3.2. Apresentação e Análise da Resolução do Problema “Contar Quadrados” 

O primeiro problema apresentado aos participantes tem o título “Contar 

Quadrados” (planificação em apêndice 6), cujo objetivo é o 

de os alunos descobrirem, contando, quantos quadrados 

estão escondidos na figura (Ilustração 2).  

Esta tarefa foi retirada do manual escolar Giroflé 

(Marques, Santos e Gonçalves, 2006, p.19), de preparação 

para as provas de aferição de quarto ano. 

Tendo em conta os tipos de problemas apresentados 

por Boavida et al. (2008, p.19), este enquadra-se nos 

problemas de processo, pois envolve mais os alunos do que os problemas de cálculo. 

Por outro lado, “são problemas cuja solução não está diretamente explícita em seu 

enunciado, e não depende da aplicação automática de algum algoritmo previamente 

estudado” (Sá, s.d., p.2). 

Na resolução deste problema, solicitou-se aos alunos que o resolvessem 

individualmente, podendo utilizar cálculos, desenhos, esquemas, tabelas ou outras 

estratégias que achassem adequadas para uma boa resolução. 

A tabela 4 representa a avaliação que se fez da resolução do problema de cada 

participante, tendo em conta a escala criada pela investigadora relativa às fases da 

resolução de problemas identificadas por Boavida et al. (2008), anteriormente 

apresentada (Tabela 1).  

 

 

 

Ilustração 2 - Figura dos 
Problemas “Contar Quadrados” 

e “Contar Retângulos”. 
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Alunos 
Compreensão do Problema Resolução do Problema 

Verificação dos 
Resultados 

0 2 4 0 2 4 0 1 2 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

Tabela 4 - Análise da resolução do problema “Contar Quadrados”. 

Para o seu preenchimento, para além dos resultados dos alunos, também foram 

tidos em conta os apontamentos tirados durante a observação participante, envolvendo 

intervenções dos mesmos e notas que a investigadora tirou acerca dos comportamentos 

e das atitudes dos estudantes. 

Ao analisar a referida tabela, é possível verificar que é na fase da compreensão 

do problema que grande parte dos alunos apresentou e mencionou ter dificuldades. 

Apenas cinco demonstraram e disseram ter percebido o que lhes era pedido e 

três apresentaram grandes dificuldades em conseguir iniciar a sua resolução. De forma a 

permitir a estes estudantes que resolvessem o problema, os respetivos colegas de mesa 

explicaram o que era pedido no enunciado. 

Pode-se igualmente ver na tabela 4 que nenhum aluno apresentou dificuldades 

em arranjar estratégias para resolver o problema, embora alguns não as tenham 

apresentado por completo ou não tenham conseguido chegar ao resultado final correto. 

Relativamente à verificação dos resultados, pode-se observar que apenas dois 

alunos não apresentaram resposta, sendo estes dois alunos que apresentam dificuldades 

na Matemática. 

Nesta parte da resolução de problemas, é visível que apenas cinco alunos 

chegaram à resposta correta e criaram uma frase completa para responder à questão do 

enunciado. No entanto, dos nove estudantes que se encontram na escala intermédia, 



33 

cinco conseguiram contar corretamente os quadrados, mas esqueceram-se de responder 

à questão. 

Uma vez o problema percebido, todos estes alunos conseguiram resolvê-lo, 

apresentando, tal como se pode ver, estratégias corretas, envolvendo essencialmente 

representações icónicas. 

Passados os vinte minutos estipulados à turma para a resolução do problema, foi 

feita uma correção em grande grupo.  

Para além de ter sido possível verificar que as dificuldades dos alunos estavam 

realmente direcionadas na leitura e verificação do problema, foi ainda visível a 

dificuldade de alguns alunos no que respeita à perceção visual, ou seja, muitos apenas 

conseguiram encontrar os quadrados óbvios, embora tenham apresentado uma estratégia 

interessante. 

A correção ajudou os participantes a perceberem que deviam olhar para além do 

que é visível à primeira vista e que existem estratégias, como a do desenho no caso 

deste problema, que permitem contribuir para uma melhor resolução. 

No final do problema, pretendeu-se igualmente 

perceber se os alunos tinham consciência das diversas fases 

da resolução de problemas.  

Em resposta à questão “Como resolveram o 

problema?” alguns participantes explicaram que leram o 

enunciado e depois procuraram a resposta contando os 

quadrados. Alguns mencionaram também o facto de este 

problema não ter sido muito complicado, pois não precisavam 

de realizar cálculos, bastava contar com as mãos ou o lápis e 

ter cuidado de não contar duas vezes o mesmo quadrado. No entanto, importa referir 

que diversos alunos apresentaram cálculos como os que se podem ver na ilustração 3.  

Finalmente, alguns alunos explicaram que se tivessem de voltar a resolver um 

problema deste tipo, optariam por utilizar desenhos, de forma a verificar as suas 

contagens. Outros aperceberam-se que, embora tivessem chegado ao resultado correto, 

tinham-se esquecido de elaborar a resposta à questão. 

 

 

 

 

Ilustração 3 - Estratégias de 
resolução do problema 

“Contar Quadrados” pelo 
Aluno 12. 
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4.3.3. Apresentação e Análise da Resolução do Problema “Cortando Polígonos” 

O segundo problema apresentado aos alunos intitula-se “Cortando Polígonos” 

(planificação em apêndice 7 e ficha em anexo 1) e foi retirado da revista Educação 

Matemática1. 

Tendo em conta Soares (2013, p.2), este problema enquadra-se nos de tipo 

aberto, pois criam a oportunidade de os alunos “explicitarem os seus raciocínios, de 

descreverem os percursos que utilizaram para os resolver”. Por outro lado, ao 

apresentarem as suas resoluções, os estudantes aprendem e habituam-se a tomar 

“consciência de que não existe um único modo de os (problemas) resolver, nem uma 

única solução”. 

Neste problema pretendeu-se que os alunos fossem capazes de identificar as 

figuras geométricas que se podem obter ao ser feito um corte num quadrado, num 

triângulo, num pentágono e num hexágono ou até dois cortes num quadrado. 

Para a sua resolução foi dado aos alunos vinte minutos, podendo estes utilizar 

desenhos, esquemas, tesouras, papel ou outros materiais que achassem adequados. 

Na resolução do problema, grande parte dos alunos optou por utilizar as 

referidas figuras geométricas recortadas em papel branco, ou seja, representação ativa. 

Os restantes usaram a representação icónica. 

Como diz Bruner (1999, citado por Pinto e Canavarro, 2012, p.4), as 

representações Matemáticas “operam durante o desenvolvimento da inteligência 

humana e a interação entre os diferentes sistemas é crucial para o desenvolvimento de 

cada pessoa.” No entanto, Damião e Festas (2013) defendem que, com o tempo, os 

alunos devem recorrer mais às representações simbólicas e icónicas e colocar de parte, 

gradualmente, as representações ativas. 

Assim, nesta atividade observou-se que foram poucos os alunos que não 

utilizaram a representação ativa, porque, segundo eles, era mais fácil para verificarem 

quais as figuras geométricas que podiam obter ao fazer um ou dois cortes nos polígonos 

que lhes foram propostos. 

À semelhança do que aconteceu com o primeiro problema, os alunos 

conseguiram resolver este dentro do tempo estipulado e, após este momento, foi feita a 

correção em grande grupo. 

                                                           
1 Adaptado da revista n° 78, “Investigações na sala de aula do 1° Ciclo” 
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Segue a tabela 5, na qual foram analisados as atitudes dos alunos perante as fases 

de resolução de problemas identificadas por Boavida et al. (2008). 

Alunos 
Compreensão do Problema Resolução do Problema 

Verificação dos 
Resultados 

0 2 4 0 2 4 0 1 2 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

Tabela 5 - Análise da resolução do problema “Cortando Polígonos”. 

Tendo por base a tabela 5, pode observar-se que a dificuldade dos alunos não se 

encontrou no que respeita aos conhecimentos que possuem (arranjar e implementar 

estratégias), mas essencialmente na leitura e compreensão dos 

enunciados, fase em que apenas um aluno demonstrou dificuldades 

em entender o que se pedia no problema. Alguns alunos apresentaram 

dificuldades em perceber que deviam tentar fazer vários cortes na 

mesma figura, dando apenas um exemplo, tal como se pode ver na 

ilustração 4.  

No que respeita à questão 1.b “E 

fazendo dois cortes?” ao quadrado, alguns 

estudantes fizeram cortes como se pode ver 

na ilustração 5.  

No momento da correção em grande 

grupo, alguns colegas demonstraram que, ao 

Ilustração 4 - Exemplo 
de corte apresentado 

por diversos alunos no 
problema “Cortando 

Polígonos”. 

Ilustração 5 - Propostas de recorte do quadrado da 
questão 1.b do problema “Cortando Polígonos” pelo 

Aluno 1. 
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reproduzir esses cortes com figuras geométricas, estavam a fazer três cortes e não dois. 

Os alunos que concordaram com esta explicação foram essencialmente os que 

utilizaram a representação ativa para resolver o problema.  

 Relativamente às respostas, alguns alunos esqueceram-se de representar 

iconicamente o que descobriram com os seus recortes, situação que os prejudicou na 

parte da verificação do problema. Outros formularam erradamente as suas respostas, 

como o aluno 12 que escreveu “Obtenho 2 quadrados” quando, na sua representação, se 

pode observar um retângulo e dois quadrados. Estes tipos de situações mostram que os 

alunos ainda não dão a devida importância à verificação dos resultados, pois se 

voltassem a ler as suas respostas e confirmassem as estratégias utilizadas, seriam 

capazes de corrigir e de dar uma solução correta, em relação às suas resoluções. 

Ao longo da correção em grande grupo, foi visível que a maioria dos alunos, 

mais uma vez, não percebeu que podia ir para além do óbvio, ou seja, fizeram apenas os 

cortes das simetrias ou nas diagonais das diversas figuras geométricas. Durante este 

momento e quando viram que alguns colegas recortaram as figuras de formas diferentes, 

obtendo polígonos variados, ficaram admirados e perceberam o que poderiam ter feito, 

chegando inclusive a descobrir novos cortes. 

No entanto, embora este estudo estivesse no início e não se tivesse construído 

um plano de ação, neste problema já se notou uma evolução de grande parte dos 

participantes, essencialmente no que respeita à verificação dos resultados. Observou-se 

que os alunos começaram a ter um maior cuidado em responder às perguntas que lhes 

eram feitas e, por outro lado, alguns alunos explicaram que achavam este problema mais 

fácil, porque tinha mais perguntas e era mais simples chegar ao resultado do que no 

primeiro problema. 

 

4.3.4. Apresentação e Análise da Resolução do Problema “Descobrir um Padrão” 

O último problema apresentado nesta fase, cujo título é “Descobrir um Padrão”, 

foi retirado do site da Associação de Professores de Matemática. Embora este problema 

apresente diversas caraterísticas dos problemas de cálculo, considera-se de processo, 

uma vez que os alunos podem dar respostas diferentes, mas corretas consoante os 

exemplos que apresentam.  

A escolha desta atividade surgiu com base na análise dos dois problemas 

anteriores. Como foi possível verificar, a principal dificuldade anotada com as duas 

primeiras tarefas, encontra-se essencialmente ao nível da primeira fase da resolução de 
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problemas identificada por Polya (citado por Boavida et al.), mais concretamente, a da 

interpretação e análise do problema. 

Assim, um problema de cálculo revelou-se ser a melhor forma de verificar se 

realmente o maior obstáculo dos alunos se encontra nesta fase e não noutra. 

Mais uma vez, é possível ver na planificação (apêndice 8) que, para a resolução 

do problema (ficha em anexo 2), os alunos tiveram vinte minutos, podendo utilizar 

cálculos, tabelas, desenhos ou outros materiais/estratégias que achassem necessárias 

para chegar ao resultado de cada pergunta. 

Com a análise da tabela 6, pode verificar-se que foram muitos os alunos a 

apresentar dificuldades na compreensão do problema, mas que as restantes duas fases 

(resolução do problema e verificação dos resultados) melhoraram em relação aos 

primeiros dois problemas. 

Alunos 
Compreensão do Problema Resolução do Problema 

Verificação dos 
Resultados 

0 2 4 0 2 4 0 1 2 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

Tabela 6 - Análise da resolução do problema “Descobrir um Padrão”. 

Como se pode ver na tabela acima, seis participantes não compreenderam o 

enunciado. O aluno 1 disse “Como é que posso criar retângulos se não tenho os lados?”, 

mostrando que não percebeu que o valor dado corresponde ao perímetro das cercas. 

Para além deste, os restantes cinco estudantes tiveram igualmente imensa 

dificuldade em perceber que as restantes questões envolviam o cálculo das áreas das 

cercas propostas, tendo sido novamente necessária a ajuda dos respetivos colegas de 

mesa. 
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Porém, podemos reparar que esses alunos, depois de terem percebido o que 

tinham de investigar, arranjaram estratégias interessantes e, quase nenhum elemento do 

grupo manifestou dificuldade em calcular áreas ou perímetros. 

Embora este tenha sido o problema em que os alunos apresentaram maior 

quantidade de resultados corretos (consoante as suas propostas de áreas das cercas), foi 

também aquele onde se observou mais dificuldades ao nível da compreensão. 

No que respeita ao último 

momento de avaliação, verificação dos 

dados, quase todos os erros surgiram do 

facto dos alunos responderem com valores 

que não apresentaram, tal como é o caso 

do aluno 3. Como se pode ver na 

ilustração 6, este aluno calcula que a sua cerca B tem 231m2 e, na sua resposta copia 

mal o valor, mencionando que “A cerca que tem menor espaço é a de 31m2.  

Neste problema foi necessário prolongar o tempo previsto, principalmente para 

os alunos que tiveram dificuldades em perceber o enunciado. Assim, passados quinze 

minutos do tempo previsto, foi feita a correção em grande grupo, tal como aconteceu 

nos primeiros problemas.  

Durante este momento, um aluno interveio, referindo que “As cercas têm todas 

os mesmos espaços” (aluno n° 15). De forma a verificar a veracidade desta afirmação, 

foram apontados no quadro os valores dos ditos “espaços”. Depois, os participantes 

aperceberam-se que deveriam ter procurado mais do que dois exemplos e que, afinal, os 

espaços, que correspondem à área da cerca, variavam consoante os valores do 

comprimento e da largura da mesma. 

Constatou-se que foram apenas cinco os alunos que procuraram apresentar mais 

de dois exemplos, mas nenhum chegou à conclusão que, na pergunta 4 (Qual das cercas 

é melhor para o Faísca correr?”) é a área cujo comprimento é maior que a largura, ou 

seja, 1 x 31 = 31m2. No entanto, quase todos identificaram a cerca que desenharam cujo 

comprimento era maior que a largura. 

Com a resolução deste problema e devido aos momentos de discussão em grande 

grupo, houve uma grande partilha de informações, pois as cercas eram muito diferentes 

umas das outras, embora todos tenham conseguido manter o perímetro igual. 

Ilustração 6 - Cálculo das áreas das cercas do Faísca 
pelo Aluno 3 
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Finalmente, pode-se referir que apenas quatro alunos recordaram que um 

quadrado é um retângulo especial, apresentando-o como exemplo de cerca para o Faísca 

e mencionando-o (o quadrado) como a cerca de maior área que se pode construir.  

 

4.3.5. Conclusões da Identificação das Dificuldades 

Como se verificou na análise dos problemas, a maior dificuldade da turma 

encontra-se essencialmente a nível da interpretação e análise do enunciado do problema. 

Este facto foi visível nos três problemas apresentados anteriormente. Embora 

alguns alunos apresentem falta de conhecimentos e de treino no domínio da resolução 

de problemas geométricos, tanto os resultados das resoluções, as intervenções e os 

momentos de correção em grande grupo demonstraram que grande parte da turma não lê 

corretamente os enunciados. Os alunos sentem dificuldades em interpretá-los e/ou não 

os leem até ao fim. Este obstáculo faz com que os estudantes não consigam resolver 

corretamente os problemas e/ou que não concluam a sua resolução. 

Segundo Henry (1992, citado por Santana, Santana e Silva, 2011), o problema 

que dificulta os alunos na resolução de problemas matemáticos é a estrutura da própria 

língua e a falta de interpretação de textos. Assim, o primeiro trabalho a fazer com os 

alunos encontra-se a nível da língua materna, sendo essencial que eles aprendam, desde 

cedo, a ler frases e textos com o intuito de as perceber, analisando quer o sentido 

explícito como o implícito. 

No que respeita às restantes fases da resolução de problemas, ou seja, arranjar 

estratégias, aplicá-las e verificar os resultados, apenas três participantes demonstram 

desconhecer a sua existência. Os restantes mencionam essencialmente duas, 

correspondentes à primeira e segunda fases identificadas por Boavida et al. (2012, 

p.22), ou seja, a da compreensão do problema e a da planificação e aplicação de um 

plano de resolução. 

Importa ainda referir que apenas o aluno 8 menciona a fase da 

avaliação/verificação dos resultados. 

Ao interligar estes resultados com os da entrevista exploratória à docente dos 

participantes, concluiu-se que os alunos realmente não apresentavam grandes 

dificuldades no que respeita à aplicação de conceitos na área da geometria, cuja lacuna 

se encontrava essencialmente a nível dos cálculos que envolvem números decimais. 

Embora os três primeiros problemas apresentados sejam todos diferentes, o grau 

de dificuldade é crescente, de forma a verificar realmente o nível da turma neste tipo de 
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resolução de problemas. Assim, esta é mais uma forma de verificar que a dificuldade 

não se encontra na aplicação das estratégias mas sim na interpretação dos enunciados e 

na verificação dos resultados.  

 

4.4. Elaboração do Plano de Ação 
No seguimento da identificação das dificuldades dos participantes no que 

respeita à resolução de problemas geométricos, elaborou-se o plano de ação (tabela 7), 

correspondente à fase três deste estudo. 

De forma a colmatar o problema da leitura e interpretação dos enunciados 

identificado nas fases anteriores, utilizou-se como principal estratégia de ensino a 

análise dos enunciados em grande grupo, antes de dar oportunidade aos alunos de 

resolverem os problemas. Nesta leitura, pretendeu-se que fossem os alunos a explicarem 

uns aos outros os seus pontos de vista no que respeita à compreensão do problema. 

Teve-se igualmente o cuidado de não explicar nem dar dicas aos alunos de estratégias 

para a resolução dos problemas. 

Na tabela seguinte, plano de ação, estão indicados os problemas geométricos 

apresentados aos alunos. Estes problemas enquadram-se nos mesmos conteúdos 

abordados nos momentos da identificação das dificuldades. 

Objetivos Ações/estratégias Calendarização Recursos Avaliação 
 Implementar 

estratégias de 
ensino adequadas 
para colmatar as 
dificuldades dos 
alunos na 
resolução de 
problemas. 

 Interpretação 
em grande grupo 
dos enunciados 
dos problemas: 
- “Criando 
Retângulos” 
(planificação em 
apêndice 9 e ficha 
em anexo 3); 
- “A Área do 
Quadrado” 
(planificação em 
apêndice 10); 
- “A Área do 
Retângulo 1” 
(planificação em 
apêndice 11). 

Janeiro a março 
(mensalmente) 

 Lápis de 
cor; 

 Folhas 
brancas; 

 Tesouras; 
 Figuras 

geométricas; 
 Outros 

materiais 
identificados 
pelos alunos 
e disponíveis 
na sala. 

 Observação 
participante 
(atitudes, 
comportamentos e 
intervenções 
durante a 
resolução e 
durante a 
correção); 

 Registo dos 
resultados dos 
alunos. 

 Averiguar se 
a implementação 
das estratégias 
teve impacto na 

 Resolução 
individual dos 
problemas: 
- “Contar 

Março a abril 
(quinzenalmente) 

 Lápis de 
cor; 

 Folhas 
brancas; 

 Observação 
participante 
(atitudes, 
comportamentos e 
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capacidade das 
crianças 
relativamente à 
resolução de 
problemas 
geométricos 

Retângulos” 
(planificação em 
apêndice 12); 
- “A Área do 
Retângulo 2” 
(planificação em 
apêndice 13); 
- “A Sepultura 
Real” 
(planificação em 
apêndice 14 e 
ficha em apêndice 
15). 

 Entrevista à 
professora dos 
participantes 
(guião de 
entrevista em 
apêndice 16). 

 Tesouras; 
 Figuras 

geométricas; 
 Outros 

materiais 
identificados 
pelos alunos 
e disponíveis 
na sala. 

intervenções 
durante a 
resolução e 
durante a 
correção); 
Registo dos 
resultados dos 
alunos. 
Entrevista à 
docente da turma 
sobre o impacto 
das ações no 
grupo e na sua 
atuação educativa. 
 

Nota: Domínios, conteúdos e descritores de desempenho dos problemas em apêndice 5. 
Tabela 7 - Plano de Ação 

Tal como se pode observar, para além dos três problemas apresentados e 

interpretados em grande grupo, encontram-se mais três problemas que os alunos terão 

de resolver, no final, individualmente, de forma a ser possível verificar-se se o plano de 

ação teve ou não impacto no desenvolvimento das capacidades de resolução de 

problemas da turma. Por outro lado, foi igualmente feita uma nova entrevista à 

professora dos participantes, de forma a conhecer a sua opinião acerca do plano de ação 

e a averiguar sobre o impacto do plano de ação. 

Na referida tabela, é ainda visível que alguns problemas são extensões dos 

anteriores, considerando-se este aspeto importante, pois aconteceu devido aos alunos 

terem apresentado dificuldades na resolução do primeiro, revelando-se necessário uma 

segunda versão para verificar se a leitura e interpretação do enunciado os ajudou ou não 

a melhorar a sua resolução. Esta situação ocorreu com os problemas “A Área do 

Quadrado” e “A Área do Retângulo 1”. O problema “A Área do Retângulo 2” surgiu 

para ser possível confirmar que as dificuldades dos dois primeiros problemas tinham 

realmente sido ultrapassadas. Já o problema “A Sepultura Real” foi uma extensão mais 

complexa do mesmo problema, envolvendo tanto o cálculo da área do quadrado como 

do volume do cubo. 

No que respeita ao problema “Contar Retângulos”, este teve o intuito de 

verificar  se  os  alunos  teriam  uma  visão  melhor  relativamente  à  contagem  de 
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retângulos e ver se eles se recordam do que deveriam ter feito na resolução do primeiro 

problema (“Contar Quadrados”).  

Importa ainda referir que para além da leitura e interpretação dos enunciados dos 

três problemas geométricos em grande grupo, foi igualmente feito um trabalho a nível 

da área do Português com a turma, uma vez que a língua materna está na base de todas 

as aprendizagens, revelou-se essencial este trabalho de interpretação de textos. 

 

4.5. Implementação do Plano de Ação 
A implementação do plano de ação corresponde às fases 4 e 5 deste estudo.  

Como referido anteriormente, os próximos problemas apresentados aos alunos 

enquadram-se nos mesmos conteúdos que os três primeiros. Estes visam colmatar a 

dificuldade inicialmente identificada, mais concretamente, a compreensão e 

interpretação dos enunciados. 

A estratégia de ensino utilizada consistiu na leitura e interpretação em grande 

grupo dos enunciados dos três problemas, para que os alunos partilhassem as suas 

estratégias de interpretação de textos e que, todos juntos, chegassem a uma conclusão 

do que devem procurar para resolver cada um dos problemas. 

De forma a ajudar os alunos a perceber que a resolução de problemas segue 

fases, a investigadora guiou-os para que estes, pensando e refletindo no que já fizeram e 

na forma mais adequada para resolver problemas, chegassem à conclusão que existem 

três fases da resolução de problemas (identificadas por Boavida et al., 2008, p.22) que, 

se forem bem analisadas até podem ser quatro (as identificadas por Polya, 2003, citado 

por Boavida et al., 2008, p.22). Desta forma, por palavras suas, a turma chegou à 

conclusão que as fases eram as seguintes: “compreender o problema; descobrir 

estratégias para resolver o problema, resolver o problema e rever os resultados”.  

 

4.5.1. Apresentação e Análise da Resolução do Problema “Criando Retângulos” 

O primeiro problema apresentado aos alunos, nesta fase, envolvendo a estratégia 

de ensino para colmatar a dificuldade direcionada para a leitura e interpretação do 

enunciado do problema tem o título “Criando Retângulos” e foi retirado do livro 

Enigmas Matemáticos (Snape e Scott, 1994, p.9). 

Tal como o segundo problema “Cortando Polígonos” colocado na fase anterior, 

este enquadra-se nos problemas de tipo abertos e tem como objetivo que os alunos 
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percebam como devem recortar determinadas figuras geométricas, neste caso um 

triângulo isósceles, um hexágono regular e um triângulo retângulo, de forma a criar um 

retângulo com cada uma delas. 

Antes de se iniciar a leitura do enunciado em grande grupo, os alunos 

descobriram, com as suas palavras quais eram as quatro fases da resolução de 

problemas, sempre com a ajuda da investigadora. Ao tomar conhecimento das referidas 

fases, alguns alunos mencionaram que não tinham consciência da sua existência e um 

deles explicou que embora lesse o enunciado, queria “resolver o problema muito 

depressa porque tenho medo de não conseguir acabar e também não faço a última parte 

muito bem.” A última parte a que o aluno se refere corresponde à verificação dos 

resultados. 

Assim, como se pode ver na planificação (apêndice 9), a investigadora pediu aos 

alunos que lessem o enunciado silenciosamente (ficha em anexo 3). De seguida, um 

estudante leu-o em voz alta e passaram à interpretação do problema. 

De forma a todos os alunos participarem e não serem sempre os mesmos a 

interagir, a investigadora controlou as intervenções. 

Tal como se previa, no final da análise do enunciado, os alunos chegaram à 

conclusão que deveriam descobrir quantos cortes teriam de fazer em cada uma das 

figuras geométricas para que, juntando as diversas partes, formassem retângulos. 

Após este momento, os alunos começaram a resolver o problema 

individualmente e a investigadora tirou notas das intervenções dos participantes, tal 

como fez ao longo das anteriores resoluções. 

A tabela que se segue mostra que, ao lerem e interpretarem o problema em 

conjunto, os alunos não apresentam tantas dificuldades em encontrar as estratégias de 

resolução. Por outras palavras, o momento de leitura em grande grupo teve um efeito 

positivo no que respeita à compreensão do problema. 
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Alunos 
Compreensão do Problema Resolução do Problema 

Verificação dos 
Resultados 

0 2 4 0 2 4 0 1 2 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

Tabela 8 - Análise da resolução do problema “Criando Retângulos”. 

Antes de iniciar a interpretação deste problema, importa referir que, uma vez que 

nenhum aluno percebeu como deveria ter recortado o triângulo retângulo (terceira figura 

geométrica a descobrir como transformar num retângulo), esta figura não foi 

contabilizada na análise acima (tabela 8). 

A resolução do problema decorreu nos vinte minutos previstos. Porém, é 

provável que se o enunciado não tivesse sido interpretado em grande grupo, alguns 

alunos necessitassem de mais tempo. 

Como se pode ver, apenas o aluno 11 não 

percebeu o enunciado do problema. Ao analisar 

a ilustração 7, é possível verificar que o 

participante em questão apenas percebeu que 

deveria recortar as figuras para obter retângulos, 

sem ser necessário utilizar todas as partes recortadas e de acordo com a interpretação 

que ele fez do problema, as suas estratégias estavam corretas, assim como fez a 

verificação dos resultados.  

Verificou-se que a estratégia de ensino utilizada foi de grande utilidade, pois 

todos os alunos, exceto o anteriormente referido, encontram-se entre os níveis 2 e 4 de 

compreensão do problema e utilizando muitas vezes estratégias interessantes. 

Ilustração 7 - Resolução do problema 
“Criando Retângulos” pelo Aluno 11. 
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No que respeita às estratégias de resolução utilizadas, nenhum aluno procurou 

utilizar a representação ativa. Diversos estudantes desenharam na própria figura os 

cortes que poderiam fazer e outros ainda desenharam nos seus cadernos como juntar as 

diversas partes de cada uma das figuras geométricas para obterem um retângulo. 

Nesta fase do estudo, a situação a evidenciar como tendo lacunas por falta de 

atenção é a verificação do problema, sendo bastantes os alunos que não escrevem a 

resposta à questão do problema, o que faz com que não seja possível dar-lhes o valor 

máximo nesta fase da resolução. No entanto, alguns dos alunos que apresentavam 

maiores dificuldades inicialmente, tomaram um 

maior cuidado, tal como é possível verificar-se 

ao longo das tabelas de análise das atividades. 

No momento da correção do problema 

em grande grupo, diversos alunos apresentaram as suas estratégias de resolução. Os 

colegas chamavam à atenção os que tinham esquecido de indicar quantos cortes tinham 

feito em cada figura para criar um retângulo, sendo estas indicações essenciais na 

resposta à questão do enunciado.  

Importa ainda referir que os alunos pediram para passar a resolução do aluno 8 

(ilustrações 8 e 9). Segundo eles, esta tinha sido a forma mais clara de resolução 

apresentada no quadro e até os alunos que tinham conseguido chegar ao resultado final 

correto ficaram impressionados pela precisão da resposta que o referido aluno fez no 

mesmo tempo que eles demoraram a escrever uma simples frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 - Cortes nas figuras do problema 
“Criando Retângulos” pelo Aluno 8. 

Ilustração 9 - Resposta à questão do problema “Criando Retângulos” 
pelo Aluno 8. 
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4.5.2. Apresentação e Análise da Resolução do Problema “A Área do Quadrado” 

O segundo problema apresentado no plano de ação tem o título “A Área do 

Quadrado”, sendo uma adaptação de uma atividade apresentada na brochura “A 

Experiência Matemática no Ensino Básico” (Boavida et al., 2008, p.95). 

No referido documento, este problema encontra-se no capítulo da argumentação 

Matemática. Por este motivo, este problema torna-se essencial no momento da 

comunicação e partilha dos resultados em grande grupo, embora seja considerado de 

cálculo, pois basta o aluno realizar a ou as operações corretas para conseguir responder 

ao enunciado: “Pensem num quadrado. Se aumentar o lado de um quadrado para o 

dobro, o que acontece à área?” 

Tal como se verifica na planificação deste problema (apêndice 10), a estratégia 

utilizada foi a mesma que na atividade anterior. Os alunos leram o enunciado 

silenciosamente, depois um leu-o em voz alta e antes de se iniciar a contagem dos vinte 

minutos para a resolução do mesmo, a turma trabalhou em grupo para interpretar o 

conteúdo do enunciado. 

A tabela 9 mostra a análise que se fez da resolução dos participantes 

relativamente ao presente problema. 

Alunos 
Compreensão do Problema Resolução do Problema Verificação dos 

Resultados 
0 2 4 0 2 4 0 1 2 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

Tabela 9 - Análise da resolução do problema “A Área do Quadrado”. 

Também na resolução deste problema apenas um aluno não percebeu o que se 

pretendia no enunciado. Este, na sua resolução, limitou-se a desenhar dois quadrados e 
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dizer que a área ia aumentar, sem explicar qual era o aumento, nem quais os seus 

valores. O aluno apenas percebeu que a área estava envolvida no resultado e que teria de 

duplicar um quadrado. Assim, tendo por base esta compreensão, pode dizer-se que as 

estratégias que o aluno utilizou foram corretas. 

A maioria dos participantes percebeu o enunciado. 

No que respeita às estratégias utilizadas, todos os alunos optaram pela 

representação icónica e a simbólica. No entanto, alguns não perceberam que ao 

aumentar um lado do quadrado, teriam de aumentar todos os outros pelo mesmo valor, 

para que este mantivesse a sua forma inicial e não criar um retângulo, o que aconteceu 

com três alunos. Por outro lado, outros participantes esqueceram-se de calcular a área 

dos quadrados que criaram, ou fizeram a ou as operações incorretamente, pelo que 

chegaram à conclusão que a área do quadrado duplicava. 

Estas situações refletiram-se na fase da verificação dos resultados, como se pode 

ver na tabela 9, apenas cinco alunos chegaram à resposta final correta. 

Estes alunos foram os que, para além de terem dado exemplos de um quadrado 

base e de outro com os lados duplicados, apresentaram inclusive os cálculos das áreas 

de ambas as figuras geométricas que apresentaram. 

Dos dez alunos que se encontram no nível 1 da verificação dos resultados, seis 

perceberam que teriam de duplicar todos os lados do quadrado mas esqueceram-se de 

calcular a área dos dois para perceber a relação ou fizeram as operações incorretamente 

e por este motivo, chegaram à conclusão que a área duplicava. 

Ilustração 10 - Resolução do problema “A Área do Quadrado” pelo Aluno 4. 
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Três dos participantes envolvidos no mesmo nível duplicaram apenas dois lados 

opostos do quadrado, formando um retângulo, o que os levou a concluir que a área 

duplicava. 

O outro aluno foi o que não tinha percebido o enunciado e que apenas 

mencionou “A área aumentou.” 

Finalmente, apenas o aluno 2 não apresentou nenhuma resposta à questão do 

enunciado, pelo que se encontra no nível 0 da verificação dos resultados. 

Tal como foi mencionado inicialmente, o momento da comunicação em grande 

grupo foi mais extensa do que o habitual e muito interessante, pois os alunos debateram 

o porquê de se ter de duplicar todos os lados do quadrado e não apenas um que, tal 

como mencionou o aluno 8 “mas como é que tu dizes que só aumentas um lado se no 

desenho que fizeste no quadro estão dois aumentados?” 

Após esta intervenção, os alunos que tinham criado retângulos perceberam os 

seus erros e, a partir daí, começaram a perceber porque é que a área quadruplicava e não 

duplicava como quase todos os participantes tinham concluído. 

Depois do aluno 4 ter apresentado a sua resolução no quadro (transcrição para o 

quadro da ilustração 10), o aluno 13 fê-lo entender que as suas estratégias estavam 

corretas, mas que se tivesse calculado a diferença entre as duas áreas, teria 

imediatamente chegado à conclusão que a área tinha quadruplicado e não duplicado. 

De forma a se ter uma nova perspetiva, o aluno 16 também apresentou a sua 

estratégia de resolução (transcrição para o quadro da ilustração 11), fazendo com que 

diversos elementos da turma se apercebessem que bastava contarem a quantidade de 

quadrados 

dentro de cada 

figura 

geométrica e 

calcularem a 

diferença entre 

a maior e a 

menor para chegarem à conclusão final correta do enunciado. Este aluno não se limitou 

apenas a dar um exemplo, mas sim dois. Quando os colegas lhe perguntaram porque ele 

tinha feito mais, ele respondeu que “Tão às vezes a professora diz que pode dar com 

umas contas e já não dar certo com outras. Por isso experimentei com outros 

Ilustração 11 - Resolução do problema “A Área do Quadrado” pelo Aluno 16. 
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quadrados.” Como será visível no problema seguinte, esta intervenção teve impacto nas 

resoluções de problemas de alguns participantes. 

No final da aula, diversos alunos pediram para se realizar mais um problema 

deste estilo, pois tinham percebido o que tinham de fazer mas estavam com dúvidas se 

saberiam novamente resolver um problema de cálculo como este que envolvesse áreas. 

 

4.5.3. Apresentação e Análise da Resolução do Problema “A Área do Retângulo 

1” 

A pedido dos alunos, o último problema para trabalhar a estratégia que visa 

colmatar a principal dificuldade da turma, ou seja, a interpretação dos enunciados, tem o 

título “A Área do Retângulo 1” (planificação em apêndice 11), cujo enunciado é: “Se se 

reduzir cada um dos lados de um retângulo para metade, a sua área também se reduz 

para metade?” Este enquadra-se no tipo de problemas de cálculo e é uma extensão do 

problema anterior “A Área do Quadrado”, adaptado de uma atividade da brochura “A 

Experiência Matemática no Ensino Básico” (Boavida et al., 2008, p.96). 

Os alunos passaram o enunciado do problema para o caderno, leram-no 

silenciosamente e, de seguida, um deles leu o problema para a turma.  

Um dos aspetos mais importantes visíveis neste momento da investigação foi o 

facto de diversos alunos terem participado na interpretação do problema, inclusive os 

que apresentavam dificuldades de análise de textos e os mais tímidos. Em conjunto, os 

estudantes perceberam o que teriam de saber, necessitando apenas da investigadora 

como intermediária caso existissem intervenções sobrepostas. 

A resolução do problema aconteceu no tempo estipulado. 

Na tabela 10 consta a análise das diversas fases da resolução deste problema. 
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Alunos 
Compreensão do Problema Resolução do Problema 

Verificação dos 
Resultados 

0 2 4 0 2 4 0 1 2 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

Tabela 10 - Análise da resolução do problema “A Área do Retângulo 1”. 

Ao comparar os registos da tabela acima com os das anteriores, é visível a 

melhoria que existiu na dificuldade inicialmente identificada, ou seja, na compreensão 

do problema.  

No caso deste problema, apenas três alunos apresentaram algumas dificuldades 

na sua compreensão, levando-os a esquecerem-se, no momento da resolução, por 

exemplo, de dividir pela metade todos os lados do retângulo. 

No que respeita às estratégias de resolução, também foram poucos os 

participantes que não apresentaram métodos completos e claros. Nestes casos, os alunos 

não apresentaram cálculos e/ou fizeram-nos incorretamente. Tendo em conta as 

observações feitas durante a resolução, pode afirmar-se que foram erros devido a falta 

de atenção, pois os alunos sabiam exatamente o que estavam a procurar, simplesmente 

se esqueceram de alguns passos dos seus procedimentos, o que poderia ter sido evitado 

caso tivessem dado uma maior importância à verificação dos resultados. No caso do 

aluno 9, por exemplo, este enganou-se a calcular a área do retângulo mais pequeno e 

quando procurou a diferença entre as duas áreas, obteve que a área do retângulo mais 

pequeno correspondia à metade e não à quarta parte da área do maior (ilustração 12). 
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Relativamente 

à fase da verificação 

dos resultados, os 

alunos 6, 8, 11 e 14 

conseguiram chegar à 

conclusão que quando 

se dividia todos os 

lados de um retângulo 

pela metade, a área 

não se reduzia para 

metade mas deixaram a sua justificação incompleta e não explicaram que a área 

correspondia à quarta parte do primeiro retângulo, como o aluno 14: “Se reduzir um dos 

lados de um retângulo para metade, a sua área não se reduz para metade.” Se não 

tivessem feito este erro, teriam tido a pontuação máxima nesta fase. 

No caso dos restantes alunos que se encontram no nível 1 da fase da verificação 

dos resultados, como já foi mencionado, eles não realizaram as operações corretamente 

ou esqueceram-se de fazê-las, o que fez com que chegassem à conclusão que a área 

passava para metade.  

Já os cinco alunos que se encontram no nível 2 da fase da verificação dos 

resultados criaram respostas completas, nas quais explicavam que “A sua área não se 

reduz a metade mas ela reduz-se para a quarta parte” (aluno 3). 

Após a resolução individual do problema, realizou-se a correção e discussão em 

grande grupo e, tal como para o problema “A Área do Quadrado”, os alunos partilharam 

as suas estratégias de resolução e muitos dos que se encontram no nível intermédio da 

resolução do problema perceberam rapidamente onde tinham errado. Esta situação foi 

mencionada pelo aluno 15, ao referir “(...) esqueço-me sempre de reler as minhas 

contas. Acho que é por isso que me engano mais.” 

 

4.5.4. Conclusões da Implementação do Plano de Ação 

Após a implementação dos três problemas geométricos adaptados consoante as 

dificuldades manifestadas pela turma, pode concluir-se que a estratégia de ensino 

estabelecida revelou-se adequada à turma.  

Embora alguns alunos ainda tivessem algumas dificuldades em resolver ou 

perceber os problemas, a leitura em grande grupo demonstrou-nos que, pensando em 

Ilustração 12 - Estratégia de resolução do problema “A Área do Retângulo 1” 
pelo Aluno 9. 
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conjunto, era mais fácil para os alunos entenderem o que se pretendia nos problemas, 

ajudando-os a resolvê-los mais facilmente e encontrando mais facilmente as estratégias 

adequadas.  

Porém, foi visível que o momento da verificação dos resultados ainda foi 

colocado um pouco de parte, embora os participantes até tenham consciência que se 

tivessem esta fase em conta, poderiam mais facilmente corrigir erros cometidos, por 

vezes por falta de atenção. 

Importa referir ainda que o trabalho feito na área do Português devido à 

estratégia implementada na resolução dos problemas geométricos influenciou 

igualmente a melhoria dos alunos neste estudo, no que respeita à interpretação e 

compreensão dos enunciados dos problemas. 

 

4.6. Impacto do Plano de Ação 
A análise do impacto do plano de ação deste estudo corresponde às fases 6 e 7. 

Nestas pretendeu-se perceber se o trabalho realizado durante a implementação do plano 

contribuiu ou não para que os alunos desenvolvessem a capacidade de resolução de 

problemas geométricos a longo termo. Por esse motivo, os três problemas 

implementados foram resolvidos com intervalos de quinze dias, sem que houvesse um 

trabalho na área da Matemática a nível da interpretação de textos por parte da 

investigadora. 

Tal como aconteceu no momento da identificação das dificuldades, os 

participantes resolveram os problemas geométricos individualmente, desde a 

interpretação do enunciado até à verificação dos resultados. 

Considerando que era importante que os conteúdos abordados deviam ser 

semelhantes aos dos seis problemas anteriores trabalhados, os três apresentados a seguir 

correspondem a extensões dos mesmos. 

 

4.6.1. Apresentação e Análise da Resolução do Problema “Contar Retângulos” 

O primeiro problema colocado nesta fase do estudo tem como título “Contar 

Retângulos” (planificação em apêndice 12), sendo uma extensão do problema “Contar 

Quadrados”, enquadrando-se nos problemas de tipo processo.  

Considerando que os alunos tinham manifestado dificuldades em contar os 

quadrados da ilustração 2, este problema acabou por ser uma forma de verificar se eles 
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se recordavam delas e se, perante a mesma figura, seriam capazes de identificar a 

quantidade de retângulos presentes, tendo para tal de responder à questão “Quantos 

retângulos consegues ver nesta figura?” e podendo utilizar desenhos, cálculos ou 

tabelas. 

Importa referir que esta atividade é mais complexa que a sua versão original, 

pelo que, no que respeita à verificação dos resultados, considerou-se a escala seguinte: 

 Os alunos que encontraram entre 24 e 32 retângulos e apresentaram uma 

resposta encontram-se no nível dois da verificação dos resultados.  

 Os que não apresentaram resposta mas descobriram entre 24 e 32 retângulos e os 

que têm entre 16 e 23 retângulos e apresentam uma resposta completa foram 

colocados no nível 1 da verificação dos resultados.  

 Finalmente, os alunos que não apresentam nenhuma resposta e encontraram 23 

ou menos retângulos enquadram-se no nível 0 da verificação dos resultados. 

 

Esta escala deve-se, como foi mencionado, ao facto de ser mais complicado 

encontrar-se todos os retângulos do que os quadrados. À medida que a escala aumenta, 

significa que os retângulos são cada vez mais complicados de se encontrar, devido à 

perceção visual. No entanto, importa referir que o que é fácil para uma pessoa pode não 

o ser para outra, pelo que se refere apenas uma quantidade de retângulos a descobrir e 

não se identifica quais são os considerados mais “óbvios”. 

Na resolução deste problema, os vinte minutos disponíveis para a sua resolução, 

como era habitual, foram insuficientes. Para que todos os alunos terminassem a 

contagem dos retângulos, foram necessários quarenta e cinco minutos. No entanto, esta 

extensão de tempo revelou-se positiva, pois poucos foram os alunos que encontraram 

menos de vinte e seis retângulos. 

Como se pode ver na tabela 11, todos os alunos perceberam o enunciado do 

problema e nenhum apresentou dificuldades em encontrar estratégias para a sua 

resolução. 
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Alunos 
Compreensão do Problema Resolução do Problema 

Verificação dos 
Resultados 

0 2 4 0 2 4 0 1 2 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

Tabela 11 - Análise da resolução do problema “Contar Retângulos”. 

De facto, apenas o aluno 15 não utilizou a representação icónica para fazer a 

contagem dos retângulos e o aluno 6 deixou a sua resolução incompleta. Todos 

utilizaram o mesmo método de resolução (ilustração 

13), que tinha sido das mais apreciadas no momento da 

correção em grande grupo do problema “Contar 

Quadrados”. 

No que respeita à verificação dos resultados, 

apenas o aluno 13 encontrou os trinta e dois retângulos 

escondidos na figura, o aluno 16 trinta e um e o aluno 8 

trinta. 

Todos os outros alunos descobriram entre 

dezoito e vinte e seis retângulos, sendo que os 

participantes 5, 7 e 9 não apresentaram resposta, pelo 

que se encontraram no nível 1 da verificação do 

problema em vez de estarem no nível 2. 

O aluno 1, embora tenha apresentado uma estratégia correta, tal como a maioria 

dos colegas, não apresentou nenhuma resposta e apenas encontrou vinte e dois 

retângulos, colocando-o no nível 0 da verificação dos resultados. 

Ilustração 13 - Resolução do 
problema “Contar Retângulos” pelo 

Aluno 13. 
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No momento da correção em grande grupo, os alunos propuseram que em vez de 

apresentarem as estratégias no quadro, começassem por dizer quantos retângulos cada 

um deles tinha encontrado e como o aluno 13 tinha sido o que mais retângulos 

descobriu, os seus colegas pediram que fosse ele a apresentar as suas estratégias de 

resolução para a turma. Desta forma, todos estiveram muito atentos às explicações.  

A estratégia de resolução do referido aluno consistiu em começar a contar os 

retângulos dos mais pequenos aos maiores. Assim, primeiro contou os que tinham um 

quadrado de altura e dois de largura, depois os que tinham um de altura e três de 

largura, e assim sucessivamente, como se pode ver na ilustração 13. 

Ao verem esta forma de resolver, alguns alunos ficaram na dúvida se tinham 

contabilizado mais do que uma vez o mesmo retângulo e outros foram apontando os 

dados escritos no quadro para completarem os seus próprios dados. 

Quando lhes foi perguntado qual a sua opinião sobre o problema, se era fácil ou 

difícil e porquê, o aluno 9 explicou que “Como me lembro ainda de como o «aluno 16» 

tinha feito o primeiro problema de todos que fizemos, achei muito fácil. Mas depois 

quando vi que eram mais retângulos do que os quadrados que encontrámos, fiquei com 

confusão e acho que devia ter feito como o «aluno 13» fez hoje.”  

Pelo exposto, esta tarefa foi, de modo geral, entendida pela turma, falhando, 

ainda, como é visível na tabela 11, a parte que se refere à verificação dos resultados. 

 

4.6.2. Apresentação e Análise da Resolução do Problema “A Área do Retângulo 

2” 

O problema “A Área do Retângulo 2” (planificação em apêndice 13) é a segunda 

extensão do problema “A Área do Quadrado”, adaptado da brochura de Boavida et al. 

(2008, p.96). Tal como o problema base e a primeira extensão, este é um problema de 

tipo de cálculo, cujo enunciado é “O que acontecerá se um lado de um retângulo for 

reduzido para metade e outro aumentado para o dobro? Porquê?” 

Embora já se tivesse realizado dois problemas que envolviam as áreas, foi 

importante apresentar esta extensão, porque já tinha passado praticamente um mês 

desde a resolução do problema “A Área do Retângulo 1”. Como veremos na tabela 12, 

houve melhorias na resolução individual do problema, embora se tenha notado que, em 

comparação com os problemas resolvidos no momento da implementação do plano de 

ação, tenha havido uma baixa de nível. 
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Alunos 
Compreensão do Problema Resolução do Problema 

Verificação dos 
Resultados 

0 2 4 0 2 4 0 1 2 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

Tabela 12 - Análise da resolução do problema “A Área do Retângulo 2”. 

Este problema foi resolvido dentro dos vinte minutos previstos. 

Ao analisar a tabela 12, é visível que os alunos apresentaram mais dificuldades 

que na resolução do problema anterior, “Contar Retângulos”. 

Relativamente à compreensão, apenas o aluno 5 demonstra não ter entendido o 

significado do enunciado. Ao contrário dos seus colegas que 

perceberam que deveriam aumentar e/ou diminuir um ou dois 

lados do retângulo, o referido aluno apenas acrescenta um 

quadrado na sua figura, como se pode ver na ilustração 14.  

Os participantes que se encontram no nível 2 da 

compreensão do problema apenas entenderam uma parte do 

enunciado, pelo que, nas suas estratégias, apenas aumentaram um lado do retângulo ou 

diminuíram-no. 

Os restantes alunos perceberam corretamente o enunciado, o que é visível nas 

estratégias de resolução que utilizaram. 

No que se refere à fase da verificação dos resultados, houve quatro alunos que 

não apresentaram resposta ou, no caso do aluno 4, a resposta era incoerente, sendo a 

primeira vez que esta situação ocorreu. 

No caso dos participantes colocados no nível 1 da verificação dos resultados, 

alguns deram respostas corretas tendo em conta a parte do enunciado do problema que 

Ilustração 14 - Estratégia 
de resolução do problema 
“A Área do Retângulo 2” 

pelo aluno 5. 
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entenderam e outros, embora tivessem apresentado estratégias totalmente corretas, não 

mencionaram que as áreas do retângulo base e do seu transformado são as mesmas, 

como é o caso do aluno 12.  

Por outro lado, como se pode ver na ilustração 15, os alunos 13 e 16, para além 

de mencionarem nas suas respostas, tal como os colegas que tiveram a pontuação 

máxima na verificação dos resultados, que “a área fica a mesma” (aluno 13), explicaram 

igualmente que “o perímetro é que é diferente porque se aumenta um dos lados para o 

dobro e diminui-se o outro para metade”. 

Contudo, no 

momento da discussão e 

reflexão em grande 

grupo e partilha de 

resultados, o aluno 12 

explicou que “nos meus 

retângulos não acontece 

isso, porque um fica na 

vertical e o outro passa 

para a horizontal.” Por outras palavras, pode concluir-se que este aluno percebeu que a 

área do retângulo mantinha-se, mas que, no seu caso, o perímetro da figura também 

ficava intacto. 

De referir, ainda, que neste mesmo momento, quando foi perguntado aos 

participantes onde pensam que erraram, o aluno 6 respondeu: “eu esqueci-me de 

aumentar um lado da figura, por isso é que encontrei que a área ficava o dobro”, 

revelando aprendizagem e consciência do erro. 

 

4.6.3. Apresentação e Análise da Resolução do Problema “A Sepultura Real” 

O último problema apresentado aos alunos intitula-se “A Sepultura Real” 

(planificação em apêndice 14 e ficha em apêndice 15) e foi adaptado do livro Enigmas 

Matemáticos (Snape e Scott, 1994, p.10). 

Este é um problema de tipo de cálculo e, como já foi referido, pretende-se que os 

alunos percebam o que acontece à área de uma face do cubo se se aumentar um lado, 

assim como ao volume.  

Ilustração 15 - Estratégia de resolução do problema “A Área do Retângulo 
2” pelo Aluno 16. 
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A primeira parte do problema é semelhante à atividade “A Área do Quadrado”, 

pelo que, como se pode ver na análise da tabela 13, quase todos os alunos conseguiram 

entender e responder a pelo menos uma parte do problema. 

Importa ainda referir que os vinte minutos previstos foram insuficientes, pelo 

que os alunos tiveram um total de trinta minutos para a resolução deste problema. 

Alunos 
Compreensão do Problema Resolução do Problema Verificação dos 

Resultados 
0 2 4 0 2 4 0 1 2 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

Tabela 13 - Análise da resolução do problema “A Sepultura Real”. 

Tendo por base a análise da tabela acima, é possível verificar a inexistência de 

alunos que tenham apresentado dificuldades em entender pelo menos uma parte do 

enunciado do problema. 

Embora nem todos tenham conseguido compreender 

o texto, todos perceberam que uma das fases da resolução 

envolvia o cálculo da diferença entre a área de uma face do 

cubo e a área do seu transformado.  

No entanto, alguns participantes, como é o caso do 

aluno 1, apenas perceberam que tinham de aumentar uma 

das arestas do cubo, o que fez com que as suas estratégias 

apenas estivessem corretas em relação à parte do enunciado 

que tinha percebido, tal como se pode ver na ilustração 16.  

Pela primeira vez desde o início deste estudo, surgiu 
Ilustração 16 - Parte da 

estratégia de resolução do 
problema “A Sepultura Real” 

pelo Aluno 1. 
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uma situação em que a dificuldade manifestada pelos alunos provinha de falta de 

conhecimentos e não de atenção ou compreensão. Neste caso, houve sete alunos que 

não souberam calcular o volume, sendo este um conteúdo pouquíssimo abordado até à 

data. 

No que respeita às estratégias de resolução, muitas envolveram representações 

de dois cubos, um com as arestas de 3m e outro com uma ou todas as arestas com 6m, 

mas poucas foram claras e com os cálculos todos corretos. O aluno 16, por exemplo, 

que é um dos que, até este momento, tinha sempre resoluções corretas, enganou-se ao 

calcular o volume do cubo com 6m de aresta, tal 

como se pode ver na ilustração 17.  

O aluno 14 confundiu as fórmulas e utilizou 

a mesma para calcular a área e o volume, dando 

como resposta “A área duplica e o volume duplica”. 

Neste caso, o participante não resolveu nada 

corretamente, nem procurou a diferença entre a área 

da face do cubo transformado e do cubo base ou até 

o valor entre ambos os volumes. 

O aluno 11, por exemplo, calculou 

corretamente o volume do cubo base mas, em vez de 

calcular o volume do cubo transformado, multiplica 

o volume do primeiro por dois, como se estivesse a duplicar as arestas do cubo. 

Relativamente à verificação dos resultados, é novamente visível que houve uma 

grande baixa de nível na fase da resolução do problema. Segundo a tabela 13, quatro 

alunos não responderam às questões do enunciado e sete responderam de forma 

incompleta. Nestes casos, como já foi mencionado, as respostas foram essencialmente 

direcionadas para a relação entre as áreas do que para o volume. 

Os restantes cinco alunos deram respostas semelhantes à do aluno 8, ou seja, “a 

área das faces do túmulo «quadriplicaram» e o volume multiplica por 8. 

No momento da correção e discussão em grande grupo, o aluno 7 explicou que 

“Eu fiz como fiz no outro problema em que tivemos de inventar um quadrado. Só que 

em vez de escolher o tamanho do lado, era o mesmo que a aresta. Depois foi só fazer as 

contas para ter a certeza que «quadripla».” 

Quando o aluno 13 apresentou a sua estratégia de resolução para perceber o que 

acontecia com o volume do cubo quando se duplicava o lado, os colegas estiveram 

Ilustração 17 - Parte da estratégia de 
resolução do problema “A Sepultura 

Real” pelo Aluno 16. 
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muito atentos e o aluno 6 disse “Afinal é quase como a área! Só que temos de fazer 

«aresta vezes aresta vezes aresta» e, em vez de quadruplicar como para a área, é vezes 

oito, não é?” 

Após esta intervenção, apenas o aluno 2 continuou com dificuldades em 

perceber o porquê de se ter de multiplicar a aresta entre si três vezes. Para remediar esta 

dificuldade, o aluno 9 ofereceu-se para explicar a sua forma de pensar e começou por 

mostrar que na área, como só tem de encontrar o valor do quadrado, basta multiplicar o 

lado vezes o lado. Para explicar o volume, o referido aluno foi buscar um cubo e 

justificou que tinham de multiplicar 3 vezes as arestas porque: “(...) aqui vês que não 

temos só comprimento e largura? Também há a altura, por isso não são só duas vezes. 

São três. E como o nome dos lados é aresta, por isso é que se escreve «a x a x a». 

Percebeste?” 

Esta explicação fez com que o aluno que apresentou dificuldades dissesse que 

estava esclarecido e que “pelo menos assim já sei porque é que são três vezes e não duas 

como para a área.” 

 

4.6.4. Entrevista Final à Professora dos Participantes 

De forma a conhecer a opinião da docente dos participantes no que respeita ao 

plano de ação, foi feita uma nova entrevista (guião da entrevista final em apêndice 16 e 

respetiva análise de conteúdo em apêndice 17), após todas as atividades terem sido 

implementadas. 

Num momento inicial, a professora mencionou que notou melhorias no alunos, 

“por exemplo na parte da geometria, o que achei que eles melhoraram muito, mas nem 

todos, foi em relação aos sólidos (...).” Esta acrescentou ainda que “houve melhorias no 

que respeita à resolução de problemas” e que “gostam mais de resolver problemas e 

ficheiros de Matemática que têm essencialmente problemas.” 

A professora referiu ainda que embora os alunos tenham tomado “mais gosto 

pela Matemática, porque alguns nem queria saber desta área”, ainda existiam lacunas: 

“(...) a leitura dos problemas continua com dificuldades, mas para muito menos alunos.” 

Justificou que esses poucos alunos que ainda tinham dificuldades “(...) esquecem-se do 

que leem e muitas vezes não leem tudo e não conseguem retirar o que acham importante 

para o que o problema pede.” 
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4.6.5. Conclusões do Impacto do Plano de Ação 

Ao analisar as tabelas e tendo em conta a opinião da docente dos participantes, 

pode afirmar-se que ainda existem lacunas na resolução de problemas. 

Embora se tenha verificado uma grande melhoria na principal dificuldade geral, 

alguns alunos ainda manifestam problemas em ler e interpretar os enunciados. Todavia, 

importa referir que entre os três últimos problemas geométricos apresentados não foi 

trabalhada a interpretação de textos, quer seja na Matemática ou na área do Português. 

Assim, pode concluir-se que é essencial que exista um trabalho permanente e 

contínuo, para que os estudantes recordem e interiorizem as fases e estratégias da 

resolução de problemas. 

Por outro lado, também se pode ver que o momento da verificação dos 

resultados apresenta lacunas. Quando os alunos não são chamados à atenção sobre a sua 

existência, esquecem-se totalmente, o que faz com que, até os participantes com maior 

facilidade e com estratégias claras e precisas, possam não ter a pontuação máxima no 

que respeita a esta fase da resolução de problemas. 

Importa referir que depois dos alunos terem resolvido o último problema, foi-

lhes pedido que escrevessem as fases da resolução de problemas numa folha. Na tabela 

abaixo, encontram-se as fases identificadas por cada um dos alunos. 

Alunos Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

1 
“Ler com atenção o 
inuciado.” 

“Pensar na 
resulução.” 

“Pensar em 
estratégias.” 

“Pensar no 
problema.” 

2 

“Ler o problema 
com muita atenção 
para perceber.” 

“Se não perceber o 
problema voltar a 
lelo até que 
perceba.” 

“Resolver o 
problema com 
muita atenção.” 

“Arranjar  
estratéjias para o 
cálculo.” 

3 

“Ler com atenção o 
problema.” 

“Retirar os dados 
importantes.” 

Arranjar estratégias 
de cálculo para 
resolver o 
problema.” 

Dar uma resposta 
completa.” 

4 

“Ler e interpretar o 
enunciado do 
problema.” 

“Arranjar uma 
técnica para 
resolver o 
problema. 

“Resolver o 
problema com a 
técnica escolhida.” 

“Dar a resposta.” 

5 “Ler muito bem o 
problema.” 

“Arranjar uma 
estratégia.”  

“Aplicar a 
estratégia.” 

“Revisão do 
problema.” 

6 
“Ler bem o 
problema.” 

   

7 
“Ler o problema 
com muita 
atenção.” 

“Interpretar o 
problema.” 

“Arranjar 
estratejias.” 

“Rever o 
problema.” 
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8 
“Compreenção do 
problema.” 

“Arranjar 
estratégias.” 

“Utilizar as 
estratégias.” 

“Revisão do 
problema.” 

9 
“Ler o problema 
com muita 
atenção.” 

“Pensar em 
estratégias.” 

“Aplicar 
estratégias.” 

“Fazer respostas 
completas.” 

10 
“Ler muito bem o 
inunciado do 
problema.” 

“Arranjar uma 
resolução.” 

“Resolver.” “Dar a resposta.” 

11 
“Compreensão do 
enunciado com 
muita atenção.” 

“Usar estratégias 
para chegar ao 
problema.” 

“Responder à 
pergunta.” 

“Rever as 
estratégias.” 

12 
“Ler muito e muito 
bem o problema.” 

“Interpretar o 
problema.” 

“Resolver o 
problema.” 

“Rever o 
problema.” 

13 O aluno não estava presente. 

14 
“Ler com muita 
atenção o 
problema.” 

“Tirar os dados 
importantes.” 

“Pensar como 
resolver o 
problema.” 

“Resolver o 
problema.” 

15 
“Ler bem o 
problema.” 

“Arranjar uma 
estratégia de 
cálculo.” 

“Resolver o 
problema.” 

 

16 “Ler com atenção o 
inunciado.” 

“Pensar na 
resolução.” 

“Resolver o 
problema.” 

“Rever o que 
fizemos.” 

Tabela 14 - Noção das fases da resolução de problemas pelos participantes. 

Como se pode ver na tabela acima, todos os alunos sabem que a primeira fase da 

resolução de problemas consiste na leitura e compreensão do enunciado. 

Mas, é visível que são poucos os que se recordam de todas as fases.  

Apenas quatro alunos identificaram corretamente as quatro fases da resolução de 

problemas de Polya. No entanto, três participantes têm consciência das três primeiras 

fases e identificam a quarta como sendo o momento de responder à questão do 

enunciado, de forma completa, em vez da revisão. 

Outra situação que ocorre com seis alunos é a da divisão da fase da leitura e 

interpretação do enunciado em dois, separando a leitura da interpretação. 

O participante 11, por outro lado, divide a fase da revisão em duas partes, sendo 

a primeira a da resposta à questão e a terceira da revisão. 

Em suma, quinze alunos identificam corretamente a primeira fase, dez a 

segunda, onze a terceira e seis a última. 

Estes dados ajudam e são úteis tanto para a investigadora tomar consciência da 

noção que cada aluno tem das fases da resolução do problema, assim como perceber o 

que o grupo reteve da implementação do plano de ação. 
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5. Conclusões 

O presente estudo surgiu devido a dificuldades observadas nas aulas de 

Matemática e tendo por base a entrevista exploratória feita à professora da turma do 4° 

ano do 1° Ciclo do Ensino Básico, na qual a investigadora fez a sua prática profissional. 

Assim, como forma de orientação, foram definidos objetivos e formuladas 

questões. 

Numa fase inicial, pretendeu-se identificar as principais dificuldades que as 

crianças do 4° ano do 1° Ciclo do Ensino Básico apresentam na resolução de problemas 

geométricos e procurou-se responder à questão: “Quais as principais dificuldades 

apresentadas pelos alunos na resolução de problemas geométricos?”  

De forma a dar resposta à questão acima mencionada, revelou-se essencial um 

momento de identificação das dificuldades dos alunos. Durante este momento, os alunos 

resolveram, individualmente, três problemas geométricos. 

Ao longo de cada sessão, a investigadora observou de forma participativa as 

atitudes dos alunos, fazendo registos das mesmas, das suas intervenções e analisando as 

resoluções de cada um dos problemas colocados. 

Por outro lado, os momentos de correção e discussão em grande grupo também 

foram muito importantes, pois tornaram possível perceber que a maioria dos erros 

surgiram essencialmente por falta de atenção dos participantes e não de conhecimentos 

matemáticos. 

Como foi possível ver nas análises das resoluções dos diversos problemas, 

apenas no problema “A Sepultura Real”, que incluía o cálculo do volume do cubo, 

foram identificadas lacunas a nível dos conteúdos. Exceto esta situação, não se registou 

nenhum aluno que não soubesse identificar as figuras geométricas envolvidas neste 

estudo ou que desconhecesse a fórmula do cálculo da área do quadrado ou do retângulo. 

No entanto, importa recordar que alguns participantes manifestaram dificuldades em 

recordar a diferença entre o cálculo do perímetro e o da área (problema “Descobrir um 

Padrão”). 

Com a análise e o tratamento dos dados recolhidos neste momento do estudo, 

identificou-se como principal dificuldade da turma a leitura e compreensão dos 

enunciados dos problemas, que corresponde à primeira das quatro fases da resolução de 

problemas identificadas por Polya (2003, citado por Boavida, 2008). Muitos dos alunos 
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esqueciam-se ou apenas percebiam uma parte do enunciado, o que fazia com que a 

própria resolução fosse prejudicada. 

 Para além desta dificuldade, os participantes também apresentaram lacunas na 

fase da verificação do problema, sendo visível que se eles revissem os seus resultados e 

as suas estratégias, poderiam ter corrigido as suas respostas finais. 

Com a intenção de colmatar a dificuldade da interpretação do enunciado surgiu o 

plano de ação, estando este relacionado com os dois últimos objetivos do estudo, 

nomeadamente: identificar e implementar estratégias de ensino adequadas para colmatar 

as dificuldades dos alunos na resolução de problemas geométricos e averiguar se a 

implementação do plano de ação teve impacto na capacidade das crianças relativamente 

à resolução de problemas geométricos.  

Para dar resposta a estes objetivos surgiu a questão: que estratégias de ensino 

devem ser utilizadas para colmatar as dificuldades dos alunos na resolução de 

problemas geométricos? e foram implementadas várias estratégias de ensino. 

A primeira estratégia de ensino e aprendizagem que se apresentou aos alunos foi 

a de procurar que eles tomassem consciência das quatro fases da resolução de 

problemas de Polya, que são: “compreender o problema; delinear um plano, ou seja, 

seleccionar uma (ou mais) estratégia(s); desenvolver esse plano; avaliar os resultados” 

(2003, citado por Boavida et al., 2008, p.22). 

Importa referir que neste momento os alunos criaram as fases por palavras suas, 

mas com o acompanhamento da investigadora, pois, sem este apoio não teriam chegado 

à totalidade das fases. Tal como Boavida (2008) referiu, “nem sempre é fácil distinguir 

a segunda da terceira fase, já que à medida que se estabelece o plano, este começa 

imediatamente a ser desenvolvido (p.22). Assim, sem o auxílio da investigadora, seria 

improvável que a turma conseguisse distinguir a fase da identificação de estratégias de 

resolução e da implementação das respetivas estratégias, o que na verdade é difícil 

distinguir ao nível do 1° Ciclo do Ensino Básico. 

Após interiorizadas as várias fases de resolução pelos alunos, deu-se início à 

estratégia de ensino que visava colmatar a principal dificuldade, ou seja, a interpretação 

do problema, dado que se tinha concluído que seria interessante os alunos lerem e 

interpretarem os enunciados dos problemas em conjunto.  

Por outro lado, foi feito um trabalho a nível da interpretação de textos na área do 

Português, pois como o menciona Reis et al. (2009, p.6), “(...) a língua que aprendemos 

(...) está directamente ligada à nossa criação e ao nosso desenvolvimento como seres 
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humanos.” Este autor explica igualmente que “a nossa língua é um fundamento 

instrumento de acesso a todos os saberes”. 

Por este motivo, foi importante o trabalho feito na área do Português, uma vez 

que as dificuldades em ler e analisar os enunciados dos problemas podem igualmente 

surgir de lacunas nesta área. 

Feita a análise a esta estratégia de ensino, pode afirmar-se que esta se revelou 

adequada e permitiu ajudar a colmatar a referida dificuldade, embora, durante o 

momento da verificação do impacto do referido plano, se confirmasse que ainda 

existiam lacunas a nível da interpretação dos enunciados e da verificação dos resultados 

na resolução de problemas, por parte de alguns alunos. 

Entre o momento da implementação do plano de ação e a verificação do seu 

impacto passaram três semanas sem nenhum treino com a investigadora a nível da 

interpretação dos enunciados de problemas. 

Por este motivo, durante a resolução dos três últimos problemas, foram poucos 

os alunos que voltaram ao nível inicial mas é provável que se os participantes 

resolvessem problemas de forma contínua, a aprendizagem seria gradual e as lacunas 

seriam colmatadas com o tempo. Tal como referem diversos autores (Boavida et al., 

2008, Ponte et al, 2007, Bivar et al., 2013, entre outros), é essencial que exista uma 

aprendizagem contínua, regular e gradual. 

Por outro lado, ao implementar o último problema, percebeu-se que também é 

possível desenvolver conhecimentos que os alunos possuam, tal como foi o caso do 

cálculo do volume do cubo que, depois desta sessão, foi um conteúdo entendido e 

interiorizado pelo grupo. No início deste trabalho, Breda et al. (2011, p.7) defende que a 

resolução de problemas geométricos ajuda a que os alunos “aprendam a compreender 

melhor o mundo à sua volta”, sendo este problema a prova que, ao resolver problemas, 

é realmente possível interiorizar-se novos conceitos. 

Importa ainda referir que neste estudo, por um lado, cabe ao professor “ajudar os 

alunos a estabelecerem conexões matemáticas, de modo a que considerem a Matemática 

como uma teia de relações, fortemente ligada a outras áreas curriculares e ao mundo que 

os rodeia” (Boavida et al., 2008, p.58) e que, por outro lado, se teve o cuidado de 

escolher bons problemas, ou seja, “aqueles que desafiam os alunos a desenvolver e 

aplicar estratégias, que são um meio para introduzir novos conceitos e que oferecem um 

contexto para usar e desenvolver as diferentes capacidades” (Boavida et al., 2008, p.26). 
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Outro aspeto importantíssimo a evidenciar, é o facto de que “se aprende a 

resolver problemas resolvendo problemas” (Polya, 1945, citado por Boavida et al., 

p.33), facto este confirmado nesta investigação, uma vez que, embora as lacunas 

identificadas inicialmente tenham sido colmatadas por quase todos os participantes, a 

partir do momento em que deixou de haver treino a nível da resolução de problemas, o 

nível da turma voltou a baixar, verificando-se a permanência das lacunas da 

interpretação dos enunciados e da verificação dos resultados em alguns alunos. 

Em algumas das análises das resoluções, foi referido que os alunos utilizavam 

essencialmente as representações icónicas e simbólicas conjuntamente. Em alguns 

casos, usufruíram da representação ativa. Ao longo destas análises, é visível uma 

evolução, verificando-se um maior domínio na utilização das diversas representações 

matemáticas e, tal como o atual programa de Matemática pretende, os alunos foram 

“incentivados a recorrer progressivamente a métodos mais sistemáticos e formalizados” 

(Damião e Festas, 2013, p.5). Notou-se igualmente que colocaram gradualmente de 

parte as representações ativas, que utilizaram apenas no início do estudo, dando maior 

enfâse às simbólicas e icónicas. 

Em suma, pode afirmar-se que a principal dificuldade dos participantes foi 

colmatada, embora alguns elementos ainda revelam lacunas. Seria igualmente 

interessante estudar-se a relação entre a Matemática e o Português, tendo por base a 

questão “Será que a capacidade de interpretação de textos na área do Português 

influencia a capacidade de análise dos enunciados na resolução de problemas 

matemáticos?” 
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Apêndice 2 - Guião da Entrevista Exploratória à Professora dos Participantes 

Tema: Resolução de Problemas Geométricos no 4° ano do 1° Ciclo do Ensino Básico. 

Objetivos Gerais: 

 Identificar a metodologia de trabalho da professora na Matemática;  

 Conhecer dificuldades dos alunos na resolução de problemas. 

Blocos 
Objetivos 

Específicos 
Tópicos 

Formulário de Perguntas / 

Informações 

Bloco I 

 Legitimação da 

entrevista e 

motivação do 

entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Motivar o 

entrevistado; 

 

 Legitimar a 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informar o entrevistado 

sobre a temática e objetivos 

do trabalho de investigação; 

 

 Sublinhar a importância da 

participação do entrevistado 

para a realização do trabalho; 

 

 Desenvolver um clima de 

confiança e empatia; 

 

 Assegurar a 

confidencialidade e o 

anonimato das informações 

prestadas; 

 

 Informar que 

posteriormente poderá ver a 

transcrição da entrevista. 

Bloco II 

 A professora. 

 

 Conhecer a 

formação da 

professora 

 

 Formação inicial 

da professora. 

 Anos de 

profissão. 

 Anos de 

profissão na atual 

instituição. 

 

 Qual é a sua formação 

atual? 

 

 Há quantos anos exerce 

esta profissão? 

 E nesta instituição? 

Bloco III    
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 Metodologia da 

professora. 

 Saber que 

metodologia 

utiliza no 

ensino da 

Matemática. 

 Saber que 

métodos e 

estratégias de 

ensino utiliza 

na resolução 

de problemas. 

 

 Método de 

Ensino. 

 

 

 

 Resolução de 

problemas 

 Segue algum método de 

ensino específico para as aulas 

de Matemática? Qual? 

 

 

 E para a resolução de 

problemas? 

 Segue fases específicas 

para a resolução de 

problemas? Quais? 

 Quais são os domínios 

que mais trabalha na 

resolução de 

problemas? 

 Costuma resolver 

problemas 

geométricos? Se não, 

porquê? 

Bloco IV 

 Opinião da 

professora 

relativamente à 

resolução de 

problemas. 

 

 Conhecer a 

opinião sobre 

a resolução de 

problemas. 

 

 Opinião. 

 

 Qual é a sua opinião 

relativamente à resolução de 

problemas? 

 

Bloco V 

 Os alunos e a 

Matemática. 

 

 Conhecer a 

relação dos 

alunos com a 

Matemática. 

 

 

 

 

 Relação alunos / 

Matemática. 

 Motivação da 

turma. 

 

 Dificuldades. 

 

 Como é a relação dos 

alunos com a Matemática? 

 Como classifica a turma 

quanto à motivação 

para esta área? 

 A nível geral, apresentam 

dificuldades nesta área? Se 

sim, quais? 

 E relativamente à 

resolução de 

problemas?  
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Bloco VI 

 Agradecimentos e 

conclusão da 

entrevista 

 

 Saber se 

existe alguma 

informação 

que a 

professora 

queira 

acrescentar. 

 Concluir a 

entrevista. 

 

 Algo que a 

professora queira 

acrescentar. 

 

 Gostaria de acrescentar 

alguma coisa que considere 

relevante? 

 

 

 

 

 Agradecer pela 

disponibilidade e colaboração. 

 Informar que as 

informações recolhidas foram 

úteis. 
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Apêndice 3 - Análise de Conteúdo da Entrevista Exploratória à Professora dos 
Participantes 

Categoria Subcategoria Indicador Unidade de Registo 

Situação 
Profissional da 
professora 

Formação atual  

“A minha formação atual é 
professora de primeiro ciclo.” 
“Fiz o 12° ano, depois o 
magistério e depois fiz uma pós 
graduação.” 
“Fiz a licenciatura em Lisboa.” 

Experiência 
profissional 

Anos no total 
“Sou professora há trinta e seis 
anos (...)” 

Anos na 
instituição 

“(...) e neste agrupamento há 
doze (anos).” 

Matemática 

Metodologias de 
ensino da professora  

“Na Matemática tento seguir o 
método mais moderno possível, 
em que eles (os alunos) usem 
materiais, consolidem, apelando 
sempre que possível à 
concretização e à vida prática.” 
“Tento também mostrar sempre 
que possível como se resolvem 
as coisas e faço um trabalho 
virado muito para a prática.” 

Opinião da professora Metas atuais 

“Gostaria que a Matemática, que 
é uma ciência tão bonita, não 
tivesse metas tão ambiciosas, 
principalmente para esta faixa 
etária.” 
“É muita matéria e os miúdos 
não conseguem.” 
“A idade, na minha experiência 
profissional, deve-se apostar, 
desde o início em se fazer coisas 
sempre mexendo nos objetos, 
ajudando-os a pensar e a refletir.” 
“Mas estas coisas não podem ser 
dadas com pressa. Deve-se dar 
tempo à criança de consolidar, 
verificar, experimentar.”  
“Acho que eles querem exigir 
demais e pode acontecer que os 
alunos se desmotivem.” 
“(...) devo dizer que concordo 
com estas metas para oito 
crianças, é muito bom porque 
eles avançam.” 
“O problema é que as turmas não 
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têm só oito crianças e depois 
ficamos angustiadas porque não 
conseguimos levar todos ao 
mesmo ritmo.”  
“Eu só gosto disto (novas metas) 
para aqueles alunos que são 
mesmo muito bons.” 
“Por isto ser tão ambicioso, tem 
sido muito bom para o Pedro, o 
João e o Tiago (alunos 13, 8 e 16, 
respetivamente).” 

Relação dos alunos 
com a Matemática 

Motivação 

“Eles gostam muito da 
Matemática (...).” 
“De alguns até é a disciplina 
preferida, mas outros não.” 
“Adoram comunicar à turma 
como fizeram.” 
“Têm gosto em explicar e gostam 
de verificar comigo se têm as 
coisas bem antes de mostrar à 
turma.” 

Dificuldades 
manifestadas 

“(...) mas têm muitas 
dificuldades.” 
“Têm muitas dificuldades e nem 
se apercebem.” 
“Dão erros que parece que já não 
é para esta fase.” 
“A parte dos números decimais 
ainda têm muita dificuldade, 
mesmo com números pequenos.” 

Resolução de 
Problemas 
Geométricos 

Domínios trabalhados  
“Trabalho todos os domínios na 
resolução de problemas.” 

Estratégias de ensino 
da professora  

“(...) sempre partindo dos alunos, 
como eles fazem, eles mostrando 
aos outros como fizeram, sempre 
com muita comunicação.” 
“Mesmo que estejam errados, eu 
gosto muito que eles observem e 
que todos deem a sua opinião.” 
“(...) tento sempre que 
concretizem ou com operações, 
quadros ou expressões.” 
“ (...) há mil e uma maneiras 
deles chegarem à solução e tento 
que eles escolham sempre aquela 
que seja mais fácil para eles.” 

Opinião da professora  “A resolução de problemas é 
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muito importante porque assim 
desenvolvem (os alunos) muito a 
parte cognitiva e é engraçado 
como eles veem as coisas.” 
“É diferente de apenas falarmos 
com eles.” 
“As metas são muito 
ambiciosas.” 

Dificuldades 
manifestadas pelos 
alunos 

 

“Onde eu vejo que eles têm mais 
dificuldades na resolução de 
problemas é retirar do problema 
os dados essenciais.” 
“Há tanta coisa que lendo, 
podiam perceber que aquilo não 
faz falta para o problema, eles 
não conseguem, mas não são 
todos.” 
“Alguns também não conseguem 
fazer as operações corretas.” 
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Apêndice 4 - Modelo da Tabela da Análise da Resolução de Problemas 

Alunos 
Compreensão do Problema Resolução do Problema Verificação dos 

Resultados 
0 2 4 0 2 4 0 1 2 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
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Apêndice 6 - Planificação do Problema “Contar Quadrados” 
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Introdução  
   A presente sessão terá a duração de cerca de sessenta minutos. 
   Nesta, os alunos terão de resolver o problema geométrico “Contar Quadrados”, que 
será corrigido, no final da sessão, em grande grupo. 
   Esta tarefa enquadra-se na primeira fase do estudo de investigação “Estratégias de 
Ensino para a Resolução de Problemas Geométricos”, tendo como intuito identificar as 
lacunas que os alunos apresentam na resolução de problemas geométricos. 
Desenvolvimento 
   Numa fase inicial, será perguntado aos alunos o que 
eles entendem por resolução de problemas e como os 
resolvem. 
   De seguida, será então colocado no quadro o 
enunciado seguinte: 
Quantos quadrados consegues ver nesta figura? Podes 
utilizar desenhos, cálculos ou tabelas. 
  Como auxílio ao problema, será entregue a cada aluno 
a figura 1, que terão de colar no caderno de Matemática, 
junto ao enunciado. 
   Tal como está mencionado na introdução, o primeiro problema geométrico tem como 
intuito identificar as dificuldades dos alunos da turma do 4° ano do 1° Ciclo do Ensino 
Básico. Por este motivo, as crianças terão de resolver o problema individualmente e de 
forma autónoma. 
   A turma terá 20 minutos para resolver o problema e, passado esse tempo, será feita 
uma correção em grande grupo.  
   Neste momento, os alunos terão a oportunidade de apresentar as diferentes formas 
que utilizaram para chegar ao resultado, explicando como procederam e porquê. 
Discussão / Reflexão (Síntese final) 
   O último momento da aula (a correção) será o início do momento da reflexão e 
discussão dos resultados, pois pretende-se que os alunos argumentem e expliquem os 
seus raciocínios, dando possibilidade aos colegas de intervir, dando a sua opinião sobre 
a estratégia de quem está a apresentar e/ou apresentando a sua, caso seja diferente. Por 
outro lado, podem surgir situações de comparação e de argumentação, sendo uma ótima 
forma de se trabalhar a comunicação Matemática. Este tipo de correção permitirá 
igualmente que exista uma auto e hétero-correção por parte de todos. 

Materiais 
 Quadro verde; 
 Giz; 
 Cadernos de Matemática; 
 Lápis; 
 Borracha; 
 Fotocópias da Figura 1. 

Avaliação 
   Nesta aula, a avaliação será feita com base na observação participante e no registo das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da aula. A avaliação da resolução dos problemas 
dos alunos será feito com base numa tabela de análise (apêndice 4). 
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Apêndice 7 - Planificação do Problema “Cortando Polígonos” 
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Introdução  
   Esta aula terá a duração de sessenta minutos.  
   Nesta, os alunos terão de resolver o problema geométrico “Cortando Polígonos”, que 
será corrigido, no final da sessão, em grande grupo. 
   Esta tarefa enquadra-se na primeira fase da investigação “Estratégias de Ensino para a 
Resolução de Problemas Geométricos”, tendo como intuito identificar as lacunas que os 
alunos apresentam na resolução de problemas geométricos, abordando conhecimentos 
diferentes do primeiro problema. 
Desenvolvimento 
   No início da sessão, será perguntado aos alunos como devem resolver problemas, de 
forma a verificar se alguns já tomaram consciência da existência das diversas fases de 
resolução. De seguida, será apresentado o problema “Cortando Polígonos” (ficha em 
anexo 1). Para tal, os discentes terão de ter em conta as diversas questões presentes na 
ficha, procurando responder utilizando desenhos, materiais, figuras geométricas e/ou 
tabelas. Tal como no problema anterior, serão recordados que têm de resolver o 
problema sozinhos. O limite para a resolução do problema será, novamente, de 20 
minutos. 
   Passado o tempo estipulado, será feita a correção do problema em grande grupo. Ter-
se-á o cuidado de pedir a um estudante com a resposta incorreta que o resolva no 
quadro, assim como aos que apresentarem estratégias diferentes. 
   Ao longo deste momento, os alunos terão a oportunidade de esclarecer as suas 
dúvidas, dar a opinião acerca das estratégias dos colegas, perceberem porque eraram e 
explicarem se fariam algo de forma diferente, o quê e porquê. 
Discussão / Reflexão (Síntese final) 
   À imagem do que aconteceu na sessão anterior, pretende-se que os discentes 
identifiquem as suas maiores dificuldades, percebendo se existem por falta de atenção e 
de estudo ou se realmente não percebem os conteúdos. Por outro lado, pretende-se 
também que percebam que estes problemas estão relacionados com a área da geometria 
e que, qualquer que seja o problema, é essencial terem em conta as diversas fases da 
resolução de problemas e que tenham sempre em mente várias estratégias, de forma a 
conseguirem resolver diversas situações. 

Materiais 
 Lápis; 
 Borrachas; 
 Ficha “Cortando Polígonos” – Anexo 1. 

Avaliação 
   Nesta aula, a avaliação será feita com base na observação participante e no registo das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da aula. A avaliação da resolução dos problemas 
dos alunos será feito com base numa grelha de análise (apêndice 4). 
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Apêndice 8 - Planificação do Problema “Descobrir um Padrão” 

C
on

du
çã

o 
do

 P
ro

bl
em

a 
“D

es
co

br
ir 

um
 P

ad
rã

o”
 

Introdução  
   Esta aula terá a duração de sessenta minutos.  
   Nesta, os alunos terão de resolver o problema geométrico “Descobrir um Padrão”, 
que será corrigido, no final da sessão, em grande grupo. 
   Esta tarefa enquadra-se na primeira fase do estudo de investigação “Estratégias de 
Ensino para a Resolução de Problemas Geométricos”, tendo como intuito identificar as 
lacunas que os alunos apresentam na resolução de problemas geométricos, abordando 
conhecimentos diferentes dos problemas anteriores. 
Desenvolvimento 
   No início da sessão, será apresentado aos alunos o problema “Descobrir um padrão” 
(ficha em anexo 2). Para tal, os discentes terão de ter em conta as diversas questões 
presentes na ficha, procurando responder utilizando cálculos, desenhos e/ou tabelas. Tal 
como no problema anterior, serão recordados que têm de resolver o problema sozinhos. 
O limite para a resolução do problema será, novamente, de 20 minutos. 
   Passado o tempo estipulado, será feita a correção do problema em grande grupo. Ter-
se-á o cuidado de pedir a um estudante com a resposta incorreta que o resolva no 
quadro, assim como aos que apresentarem estratégias diferentes. 
   Ao longo deste momento, os alunos terão a oportunidade de esclarecer as suas 
dúvidas, dar a opinião acerca das estratégias dos colegas, perceberem porque eraram e 
explicarem se fariam algo de forma diferente, o quê e porquê. 
Discussão / Reflexão (Síntese final) 
   À imagem do que aconteceu na sessão anterior, pretende-se que os discentes 
identifiquem as suas maiores dificuldades, percebendo se existem por falta de atenção e 
de estudo ou se realmente não percebem os conteúdos. Por outro lado, pretende-se 
também que percebam que este problema está relacionado com a área da geometria e 
que comecem a identificar as diversas fases da resolução de problemas. 

Materiais 
 Lápis; 
 Borrachas; 
 Ficha “Descobrir um Padrão” – Anexo 2. 

Avaliação 
   Nesta aula, a avaliação será feita com base na observação participante e no registo das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da aula. A avaliação da resolução dos problemas 
dos alunos será feito com base numa grelha de análise (apêndice 4). 
  



84 

Apêndice 9 - Planificação do Problema “Criando Retângulos” 
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Introdução  
   Esta aula terá a duração de sessenta minutos.  
   Nesta, os alunos terão de resolver o problema geométrico “Criando Retângulos”, que 
será corrigido, no final da sessão, em grande grupo. 
   Esta tarefa enquadra-se na quarta fase do estudo “Estratégias de Ensino para a 
Resolução de Problemas Geométricos”. Esta pertence ao plano de ação, cujo intuito é o 
de aplicar estratégias que possam ajudar os alunos a colmatar as dificuldades 
identificadas na fase inicial. 
Desenvolvimento 
   No início da aula, será pedido aos alunos que recordem como devem resolver um 
problema. À medida que eles identificarem as diversas fases, estas serão registadas no 
quadro, para que todos os estudantes tomem consciência das quatro fases da resolução 
de problemas.  
   No primeiro momento, será igualmente pedido aos alunos que identifiquem algumas 
estratégias de resolução de problemas, especificando as que são mais utilizadas nos 
problemas geométricos. 
   No seguimento desta conversa, entregar-se-á o novo problema geométrico. 
   Uma vez que a maior dificuldade dos participantes se encontra a nível da 
interpretação do problema, o enunciado será lido em grande grupo e interpretado em 
conjunto, sem que se dê dicas acerca das estratégias que podem utilizar para resolver a 
tarefa. 
   Pretende-se então que os alunos percebam que devem identificar a quantidade de 
cortes que devem fazer num triângulo isósceles, num triângulo retângulo e num 
hexágono de forma a obterem um retângulo ao juntar as figuras obtidas com os cortes. 
   Os alunos terão vinte minutos para resolver o problema, tal como tem vindo a 
acontecer. 
   No último momento desta sessão, o problema será corrigido em grande grupo. Para 
tal, os alunos terão a oportunidade de apresentar as suas estratégias de resolução, 
podendo utilizar papel ou o quadro preto para as explicarem aos colegas. 
Discussão / Reflexão (Síntese final) 
   No final da sessão, pretende-se que os estudantes sejam capazes de perceber e 
recordar quais as diversas fases da resolução de problemas, mencionando que a leitura 
do enunciado é o momento mais importante, pois sem uma leitura atenta, torna-se 
complicado os alunos resolverem o problema corretamente. Pretende-se igualmente que 
eles identifiquem as suas maiores dificuldades e percebam qual é a fase de resolução 
que eles mais precisam trabalhar. 

Materiais 
 Ficha “Criando Retângulos” – Anexo 3; 
 Folhas de papel; 
 Tesouras. 

Avaliação 
   Nesta aula, a avaliação será feita com base na observação participante e no registo das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da aula. A avaliação da resolução dos problemas 
dos alunos será feito com base numa grelha de análise (apêndice 4). 
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Apêndice 10 - Planificação do Problema “A Área do Quadrado” 
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Introdução  
   Nesta aula, que terá a duração de sessenta minutos, os alunos terão de resolver o 
problema geométrico “A Área do Quadrado”, que será corrigido, no final da sessão, em 
grande grupo. 
   Esta tarefa enquadra-se na quarta fase da investigação “Estratégias de Ensino para a 
Resolução de Problemas Geométricos”. Esta pertence ao plano de ação, cujo intuito é o 
de aplicar estratégias que possam ajudar os alunos a colmatar as dificuldades 
identificadas na fase inicial. 
   Tal como aconteceu com o problema anterior, o enunciado será interpretado em 
grande grupo, recordando as quatro fases da resolução de problemas. Com esta 
metodologia, pretende-se que os discentes percebam que a leitura e interpretação do 
problema é importantíssima e que se eles não derem importância a este primeiro passo, 
a probabilidade de chegarem ao resultado correto é muito baixa. 
Desenvolvimento 
   No início da aula, será pedido aos alunos que recordem quais são os passos da 
resolução de problemas.  
   Mais uma vez, o enunciado do problema será interpretado em grande grupo, 
procurando que os alunos que apresentam maiores dificuldades participem mais. 
   Os alunos terão vinte minutos para resolver o seguinte problema: 
Pensem num quadrado. Se aumentar o lado de um quadrado para o dobro, o que 
acontece à área? 
O enunciado será transcrito para os cadernos de Matemática e poderão recorrer a 
cálculos, desenhos, tabelas ou materiais didáticos para resolver o problema. 
   À imagem do que tem acontecido com os outros problemas, no último momento os 
alunos terão de explicar quais foram as estratégias pelas quais optaram para resolver o 
problema, sendo que todos os que tiverem estratégias diferentes terão oportunidade de 
as apresentar à turma. Os alunos terão igualmente de explicar porque escolheram aquela 
estratégia e não outra e se, depois de terem apresentado a resolução do problema no 
quadro, optariam por agir de forma diferente. Pretende-se igualmente que os alunos 
expliquem se o resultado que esperavam estava ou não correto. 
Discussão / Reflexão (Síntese final) 
   No final da sessão, tal como tem vindo a acontecer, pretende-se que os alunos sejam 
capazes de perceber e recordar quais as diversas fases da resolução de problemas, 
mencionando que a leitura do enunciado é o momento mais importante, pois sem uma 
leitura atenta, torna-se complicado resolver o problema corretamente. Pretende-se 
igualmente que os alunos identifiquem as suas maiores dificuldades e percebam qual é 
a fase de resolução que eles mais precisam trabalhar. 

Materiais 
 Cadernos de Matemática; 
 Lápis; 
 Borracha. 

Avaliação 
   Nesta aula, a avaliação será feita com base na observação participante e no registo das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da aula. A avaliação da resolução dos problemas 
dos alunos será feito com base numa grelha de análise (apêndice 4). 
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Apêndice 11 - Planificação do Problema “A Área do Retângulo 1” 
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Introdução  
   Nesta aula, que terá a duração de sessenta minutos, os alunos terão de resolver o 
problema geométrico “A Área do Retângulo 1”, que será corrigido, no final da sessão, 
em grande grupo. 
   Esta tarefa enquadra-se na quarta fase da investigação “Estratégias de Ensino para a 
Resolução de Problemas Geométricos”. Esta fase pertence ao plano de ação, cujo 
intuito é o de aplicar estratégias que possam ajudar os alunos a colmatar as dificuldades 
identificadas na fase inicial. Por outro lado, revelou-se necessário apresentar um 
problema semelhante ao anterior, uma vez que grande parte dos participantes revelou 
ter dificuldades com o problema geométrico “A Área do Quadrado”. 
   Tal como aconteceu com os problemas anteriores, o enunciado será interpretado em 
grande grupo, recordando as quatro fases da resolução de problemas. Com esta 
metodologia, pretende-se que os discentes percebam que a leitura e interpretação do 
problema é importantíssima e que se eles não derem importância a este primeiro passo, 
a probabilidade de chegarem ao resultado correto é muito baixa. 
Desenvolvimento 
   No início da aula, será, mais uma vez, pedido aos alunos que recordem quais são os 
passos da resolução de problemas.  
   Mais uma vez, o enunciado do problema será interpretado em grande grupo, 
procurando que os alunos que apresentam maiores dificuldades participem mais. 
   Os alunos terão vinte minutos para resolver o seguinte problema: 
Se se reduzir cada um dos lados de um retângulo para metade, a sua área também se 
reduz para metade? 
   O enunciado será transcrito para os cadernos de Matemática e poderão recorrer a 
cálculos, desenhos, tabelas ou materiais didáticos para resolver o problema. 
   À imagem do que tem acontecido com os outros problemas, no último momento os 
alunos terão de explicar quais foram as estratégias pelas quais optaram para resolver o 
problema, sendo que todos os que tiverem estratégias diferentes terão oportunidade de 
as apresentar à turma. Os alunos terão igualmente de explicar porque escolheram aquela 
estratégia e não outra e se, depois de terem apresentado a resolução do problema no 
quadro, optariam por agir de forma diferente. Pretende-se igualmente que os alunos 
expliquem se o resultado que esperavam estava ou não correto. 
Discussão / Reflexão (Síntese final) 
   No final da sessão, tal como nas anteriores, pretende-se que os discentes sejam 
capazes de perceber e recordar quais as diversas fases da resolução de problemas, 
mencionando que a leitura do enunciado é o momento mais importante, pois sem uma 
leitura atenta, torna-se complicado os discentes resolverem o problema corretamente. 
Pretende-se igualmente que os alunos identifiquem as suas maiores dificuldades e 
percebam qual é a fase de resolução que eles mais precisam trabalhar. 

Materiais 
 Cadernos de Matemática; 
 Lápis; 
 Borracha. 

Avaliação 
   Nesta aula, a avaliação será feita com base na observação participante e no registo das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da aula. A avaliação da resolução dos problemas 
dos alunos será feito com base numa grelha de análise (apêndice 4). 
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Apêndice 12 - Planificação do Problema “Contar Retângulos” 
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Introdução  
   A presente sessão terá a duração de cerca de sessenta minutos. 
   Nesta, os alunos terão de resolver o problema geométrico “Contar Retângulos”, que 
será corrigido, no final da sessão, em grande grupo. 
   Esta tarefa enquadra-se na antepenúltima fase do estudo “Estratégias de Ensino para a 
Resolução de Problemas Geométricos”, tendo como intuito reconhecer o impacto do 
plano de ação posto em prática anteriormente na capacidade de resolução de problemas 
geométricos dos alunos. 
   Importa referir que este problema é uma extensão do problema 1 – Contar Quadrados 
e que, a partir de agora, os problemas serão novamente resolvidos totalmente de forma 
autónoma. 
Desenvolvimento 
   Numa fase inicial, será pedido aos alunos que recordem quais são as fases de 
resolução de problemas e o que devem fazer em cada 
uma delas. 
   De seguida, será colocado no quadro o enunciado 
seguinte: 
Quantos retângulos consegues ver nesta figura? Podes 
utilizar desenhos, cálculos ou tabelas. 
  Como auxílio ao problema, será entregue a cada aluno 
a figura 1 (que é a mesma do problema “Contar 
Quadrados”), que terão de colar no caderno de 
Matemática, junto ao enunciado. 
   Tal como está mencionado na introdução, o primeiro problema geométrico tem como 
intuito ajudar o investigador a perceber se o plano de ação teve o não impacto na 
capacidade de resolução de problemas geométricos dos alunos, identificando possíveis 
lacunas ainda presentes e melhorias, em comparação com o primeiro problema. Por este 
motivo, as crianças terão de resolver o problema individualmente e de forma autónoma. 
   A turma terá 20 minutos para resolver o problema e, passado esse tempo, será feita 
uma correção em grande grupo. Neste momento, os alunos terão a oportunidade de 
apresentar as diferentes formas que utilizaram para chegar ao resultado, explicando 
como procederam e porquê. Pretende-se igualmente que os alunos sejam capazes de 
comparar com o primeiro problema que resolveram, identificando estratégias iguais ou 
diferentes que utilizaram, explicando porquê. 
Discussão / Reflexão (Síntese final) 
   À imagem do que tem acontecido com os problemas anteriores, no último momento 
da aula (a correção) será o início do momento da reflexão, pois pretende-se que os 
alunos argumentem e expliquem os seus raciocínios, dando possibilidade aos colegas 
de intervir, dando a sua opinião sobre a estratégia de quem está a apresentar. Por outro 
lado, podem surgir situações de comparação e de argumentação, sendo uma ótima 
forma de se trabalhar a comunicação Matemática. Este tipo de correção permitirá 
igualmente que exista uma auto e hétero-correção por parte de todos. 

Materiais 
 Quadro verde; 
 Giz; 
 Cadernos de Matemática; 
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 Lápis; 
 Borracha; 
 Fotocópias da Figura 1. 

Avaliação 
   Nesta aula, a avaliação será feita com base na observação participante e no registo das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da aula. A avaliação da resolução dos problemas 
dos alunos será feito com base numa grelha de análise (apêndice 4). 
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Apêndice 13 - Planificação do Problema “A Área do Retângulo 2” 
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Introdução  
   Nesta aula, que terá a duração de sessenta minutos, os alunos terão de resolver o 
problema geométrico “A Área do Retângulo 2”, que será resolvido, no final da sessão, 
em grande grupo. 
   Esta tarefa enquadra-se na fase do estudo “Estratégias de Ensino para a Resolução de 
Problemas Geométricos” que tem o objetivo de verificar se a estratégia de ensino 
ajudou ou não os alunos a colmatar a principal dificuldade apresentada na fase inicial, 
ou seja, a da interpretação do problema. 
   Este problema serve igualmente para verificar se as dificuldades identificadas nos 
resolvidos anteriormente, mais concretamente “A Área do Quadrado” e “A Área do 
Retângulo 1”, foram realmente ultrapassadas. 
   Tal como foi referido na planificação anterior, este problema será resolvido de forma 
autónoma, de forma a verificar se os alunos sabem distinguir as quatro fases da 
resolução de problemas, dando a devida importância à primeira. 
Desenvolvimento 
   No início da aula, será, mais uma vez, pedido aos alunos que recordem quais são os 
passos da resolução de problemas.  
   Mais uma vez, o enunciado do problema será interpretado em grande grupo, 
procurando que os alunos que apresentam maior dificuldade participem mais. 
   Os alunos terão vinte minutos para resolver o seguinte problema: 
O que acontecerá se um lado de um retângulo for reduzido para metade e outro 
aumentado para o dobro? Porquê? 
   O enunciado será transcrito para os cadernos de Matemática e poderão recorrer a 
cálculos, desenhos, tabelas ou materiais didáticos para resolver o problema. 
   À imagem do que tem acontecido com os outros problemas, no último momento os 
alunos terão de explicar quais foram as estratégias pelas quais optaram para resolver o 
problema, sendo que todos os que tiverem estratégias diferentes terão oportunidade de 
as apresentar à turma. Os alunos terão igualmente de explicar porque escolheram aquela 
estratégia e não outra e se, depois de terem apresentado a resolução do problema no 
quadro, optariam por agir de forma diferente.  
Discussão / Reflexão (Síntese final) 
   No final da sessão, tal como nas anteriores, pretende-se que os discentes sejam 
capazes de perceber e recordar quais as diversas fases da resolução de problemas, 
mencionando que a leitura do enunciado é o momento mais importante, pois sem uma 
leitura atenta, torna-se complicado os discentes resolverem o problema corretamente. 
Pretende-se igualmente que os alunos identifiquem as suas maiores dificuldades e 
percebam qual é a fase de resolução que eles mais precisam trabalhar. 

Materiais 
 Cadernos de Matemática; 
 Lápis; 
 Borracha. 

Avaliação 
   Nesta aula, a avaliação será feita com base na observação participante e no registo das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da aula. A avaliação da resolução dos problemas 
dos alunos será feito com base numa grelha de análise (apêndice 4). 



90 

Apêndice 14 - Planificação do Problema “A Sepultura Real” 
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Introdução  
   Tal como tem vindo a acontecer, a última sessão terá a duração de sessenta minutos. 
   Nesta, será resolvido um problema geométrico mais complexo que o anterior, mais 
concretamente, sobre o volume do cubo. Com a aplicação deste problema pretende-se 
verificar se as estratégias de ensino aplicadas nos problemas 4, 5 e 6 ajudaram os 
alunos a colmatar as suas lacunas. 
Desenvolvimento 
   No início da sessão os alunos serão informados que este será o último problema 
geométrico que terão de resolver e que, para tal, terão de fazê-lo de forma autónoma. 
   De forma a verificar que todos os alunos recordam quais são as quatro fases da 
resolução de problemas, serão informados que as terão de registar no caderno. 
   De seguida, será então entregue o problema “A Sepultura Real” (ficha em apêndice 
15), cujo objetivo é o de perceber o que acontecerá à área de cada uma das faces e ao 
volume do cubo se se duplicar o comprimento dos lados do cubo, ou seja, as arestas. 
   Para tal, os alunos poderão recorrer a cálculos, desenhos e tabelas, tendo de 
apresentar todas as estratégias utilizadas. 
   No final da sessão, o problema será corrigido em grande grupo, tal como em todos os 
problemas anteriores. 
   Inicialmente, os alunos terão de mencionar as fases da resolução de problemas que 
apontaram nos cadernos e só depois, um aluno cujo resultado esteja incorreto, terá de ir 
resolvê-lo ao quadro. 
   Durante o momento da correção, os estudantes poderão dar as suas opiniões acerca 
das estratégias apresentadas, assim como demonstrar as suas, caso sejam diferentes. 
Discussão / Reflexão (Síntese final) 
   No final da sessão, pretende-se que os discentes sejam capazes de perceber e recordar 
quais as diversas fases da resolução de problemas, mencionando que a leitura do 
enunciado é o momento mais importante, pois sem uma leitura atenta, torna-se 
complicado os discentes resolverem o problema corretamente. Pretende-se igualmente 
que os alunos identifiquem as suas maiores dificuldades e se sentem que evoluíram ao 
longo dos problemas geométricos que resolveram. 

Materiais 
 Ficha “A Sepultura Real” – Apêndice 15; 
 Cadernos de Matemática; 
 Lápis; 
 Borracha. 

Avaliação 
   Nesta aula, a avaliação será feita com base na observação participante e no registo das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da aula. A avaliação da resolução dos problemas 
dos alunos será feito com base numa grelha de análise (apêndice 4). 
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Apêndice 15 - Ficha do Problema “A Sepultura Real” 
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Apêndice 16 - Guião da Entrevista Final à Professora dos Participantes 

 

Tema: Resolução de Problemas Geométricos no 4° ano do 1° Ciclo do Ensino Básico. 

Objetivos Gerais: 

 Conhecer a opinião da professora relativamente ao impacto do plano de ação da 

investigação. 

 

Blocos 
Objetivos 

Específicos 
Tópicos 

Formulário de Perguntas / 

Informações 

Bloco I 

 Legitimação da 

entrevista e motivação 

do entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Motivar o 

entrevistado; 

 

 Legitimar a 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informar o entrevistado sobre 

a temática e objetivos do trabalho 

de investigação; 

 

 Sublinhar a importância da 

participação do entrevistado para 

a realização do trabalho; 

 

 Desenvolver um clima de 

confiança e empatia; 

 

 Assegurar a confidencialidade 

e o anonimato das informações 

prestadas; 

 

 Informar que posteriormente 

poderá ver a transcrição da 

entrevista. 

Bloco II 

 Melhorias dos 

alunos na capacidade 

de resolução de 

problemas 

geométricos. 

 

 Identificar 

melhorias na 

resolução de 

problemas 

geométricos 

dos alunos. 

 

 Melhorias na 

resolução de 

problemas 

geométricos. 

 

 A nível geral, identificou 

melhorias nos alunos a nível da 

resolução de problemas 

geométricos? 

 Quais as dificuldades que 

considera que foram 
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ultrapassadas? 

Bloco III 

 Lacunas 

persistentes 

 

 Identificar 

lacunas na 

resolução de 

problemas 

geométricos 

ainda presentes 

nos alunos. 

 

 Lacunas 

 

 Pensa que existem 

dificuldades que ainda estão 

presentes? 

 Quais? 

Bloco IV 

 Impacto da 

investigação na 

metodologia de ensino 

da professora acerca 

da resolução de 

problemas. 

 

 Conhecer a 

opinião. 

 

 

 Saber se a 

professora 

pretende adotar 

as estratégias 

de ensino 

apresentadas 

no estudo. 

 

 Opinião. 

 

 

 

 Adaptação das 

estratégias de ensino. 

 

 A forma como os problemas 

foram trabalhados foi diferente do 

método que utilizava? 

 Em que aspetos? 

 Alterou ou pretende alterar a 

forma como aborda a resolução de 

problemas ao ver os resultados 

dos alunos? 

 

 

Bloco V 

 Agradecimentos e 

conclusão da 

entrevista 

 

 Saber se 

existe alguma 

informação que 

a professora 

queira 

acrescentar. 

 Concluir a 

entrevista. 

 

 Algo que a 

professora queira 

acrescentar. 

 

 Gostaria de acrescentar 

alguma coisa que considere 

relevante? 

 

 

 

 Agradecer pela 

disponibilidade e colaboração. 

 Informar que as informações 

recolhidas foram úteis. 
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Apêndice 17 - Análise de Conteúdo da Entrevista Final à Professora dos 
Participantes 

Categoria Subcategoria Indicador Unidade de Registo 
Matemática Melhorias dos 

alunos 
No geral “Sim.” 

“Por exemplo na parte da geometria, o 
que achei que eles melhoraram muito, 
mas nem todos, foi em relação aos 
sólidos, saber distinguir quando é 
pirâmide e quando é prisma, as suas 
características.”  
“Em relação também aos triângulos, à 
construção deles quanto aos ângulos e 
aos lados, a mexer no compasso e nos 
materiais.” 
“Têm muito mais destreza manual.” 
“A parte das simetrias, das rosáceas, 
tudo isso cresceu.” 

 Na resolução 
de problemas 

“Houve melhorias no que respeita à 
resolução de problemas.” 
“Gostam mais de resolver problemas e 
ficheiros de Matemática que têm 
essencialmente problemas.” 
“Tomaram mais gosto pela Matemática, 
porque alguns não queriam saber desta 
área.” 

Lacunas 
permanentes 

 “(...) a leitura dos problemas continua 
com dificuldades, mas para muito menos 
alunos.”  
“Eles esquecem-se do que leem e muitas 
vezes não leem tudo e não conseguem 
retirar o que acham importante para o 
que o problema pede.” 

Metodologia / 
Estratégias 

Opinião da 
professora 

“(...) acho que é importante ler o 
problema, os passos todos que vocês 
seguem.” 

Adaptação da 
própria 
metodologia 
de ensino 

“Não.” 
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Anexos 
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Anexo 1 - Ficha do Problema “Cortando Polígonos” 
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Anexo 2 - Ficha do Problema “Descobrir um Padrão” 
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Anexo 3 - Ficha do Problema “Criando Retângulos” 


