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I 
 

Resumo 
 

 Este estudo insere-se nas Unidades Curriculares de Prática Profissional II e III e 

tem como objetivo investigar o contributo da exploração de situações da realidade na 

construção do conhecimento geométrico e de medida, num grupo do pré-escolar e numa 

turma do 4º ano de escolaridade. Mais especificamente, a presente investigação procura 

responder às seguintes questões: Como desenvolver conceitos geométricos e de medida, 

associando a matemática a situações do quotidiano? Qual é o contributo da exploração de 

situações da realidade, associadas à geometria e medida, na construção do conhecimento 

geométrico e de medida?  

 De modo a dar resposta às questões formuladas, a metodologia aplicada segue 

uma abordagem qualitativa. Tratou-se, em simultâneo, de uma investigação sobre a 

própria prática, começando por decorrer em contexto de educação pré-escolar e, 

posteriormente, em contexto de 1º ciclo, desenvolvendo-se diferentes tarefas, em função 

de cada contexto, mas todas elas centradas na temática deste estudo.  

Quanto aos resultados, estes não podem ser generalizados, mas no que respeita a 

esta investigação apontam para o facto de ser relevante que o processo de ensino e 

aprendizagem da geometria e medida se dê em estreita relação com as vivências das 

crianças, suscitando mais curiosidade e interesse e contribuindo para a motivação das 

mesmas, facilitando a compreensão dos conceitos de geometria e medida.  

 

Palavras-chave: geometria, medida, situações da realidade, construção do conhecimento 

geométrico e de medida. 

 

 

 

 

 

 



II 
 

Abstract 
 

This study is part of the class of “Prática Profissional II” and “Prática Profissional 

III” and has as the objective to explore the contribution of real life situations in geometric 

and measurement knowledge, on a group of students from the pre-school and a group 

from the 4th grade of the Basic Education’s Elementary Education. More specifically, the 

present study looks to answer the following questions: How to develop geometric and 

measurement concepts, associating math to everyday situations? How will the exploration 

of everyday situations associated to geometry and measurement contribute to the 

geometric and measurement knowledge?  

In order to give reply to the formulated questions, the applied methodology 

follows a qualitative boarding. It was, at the same time, an investigation about the 

practice, that had place in the context of pre-school education and, subsequently on 

elementary education. Developing different tasks, in function of each context, but all 

centered in the thematic of this study.  

The results, they cannot be generalized. But in what respects to this inquiry, they 

point to the fact that what is important is the process of education and the knowledge 

about the geometric and measurement should be done in close relation to the experiences 

of children, raising more curiosity and interest and contributing to their motivation, 

facilitating the understanding of the concepts of geometry and measurement 

 

Key-words: geometry, measurement, situations of the reality, construction of the 

geometric knowledge and measurement. 
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Introdução 
 

O presente estudo tem como finalidade investigar, num grupo do pré-escolar e 

numa turma do 4º ano de escolaridade, o contributo da exploração de situações da 

realidade, na construção do conhecimento geométrico e de medida. 

Mediante a literatura revista, é percetível que a geometria e medida está presente 

na linguagem do dia-a-dia. Dada a sua importância, em contexto de sala de aula, a sua 

exploração deve partir do conhecimento prévio, estabelecendo-se uma relação com as 

vivências das crianças.  

Assim, este estudo tem como objetivos:  

• Sensibilizar sobre a presença da geometria e medida e a sua aplicação no 

quotidiano, desenvolvendo o gosto pela matemática, mais propriamente nesta 

temática;  

• Promover o desenvolvimento de capacidades de compreensão e aplicação da 

geometria e medida a situações do quotidiano;  

• Analisar os contributos das aprendizagens adquiridas através da observação 

de situações da realidade, associadas à geometria e medida. 

O trabalho foi organizado em quatro partes distintas. A primeira corresponde ao 

enquadramento teórico, abordando a revisão da literatura sobre a importância da 

matemática no quotidiano e no ensino, tanto no pré-escolar, como no 1º ciclo, e em 

específico, o papel da geometria e medida nesses níveis de ensino, recorrendo a situações 

do quotidiano.  

Em segundo lugar, é apresentado o estudo empírico, começando-se pela sua 

contextualização e formulação do objeto de estudo. De seguida, é referida a metodologia 

de investigação, as técnicas e instrumentos de recolha de dados a que se recorreram, e 

explicitando-se como é que os dados foram tratados e de que modo se procedeu. O estudo 

empírico termina com a caraterização dos participantes pertencentes aos dois contextos 

de prática.    
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A terceira parte diz respeito à intervenção, descrevendo-se o processo e à análise de 

dados, em contexto de educação pré-escolar e de 1º ciclo, onde são clarificados os 

procedimentos, o ambiente educativo e as tarefas desenvolvidas. No final de cada tarefa 

tecem-se considerações, indicando-se os principais aspetos positivos, bem como as 

dificuldades que se verificaram.     

Por fim, são apresentadas as considerações finais, relativamente a toda a realização 

do presente estudo, no âmbito do relatório final. 



 
 

3 
 

1. Enquadramento Teórico  
 

1.1. A Matemática no Quotidiano e no Ensino  
 

1.1.1. Pré-Escolar  

 

Na sociedade atual importa que se seja matematicamente competente, sendo esta uma 

competência a desenvolver desde a educação pré-escolar, tal como defendem Moreira e 

Oliveira (2003).  

Desta forma, as autoras referidas anteriormente consideram três vertentes: comunicar 

matematicamente; resolver problemas, apoiando-se na matemática; aplicar a matemática 

no questionamento, reflexão, representações e ligação de factos e ideias para a 

compreensão do mundo físico e social.  

De facto, segundo Silva, Marques, & Rosa (2016), é essencial que se desenvolvam 

noções matemáticas, pois os conceitos matemáticos adquiridos nos primeiros anos 

exercem um forte impacto, influenciando as aprendizagens futuras. Assim, “a 

aprendizagem das crianças requer uma experiência rica em matemática, ligada aos seus 

interesses e vida do dia-a-dia, quando brincam e exploram o seu mundo quotidiano” 

(Silva et al., 2016, p.74).  

Por conseguinte, cabe ao educador proporcionar experiências desafiantes, 

possibilitando a reflexão e levantando questões que permitam a construção progressiva 

de noções matemáticas. Este deverá propor situações problemáticas que sejam discutidas 

e solucionadas entre as crianças, o que contribuirá para a aprendizagem e 

desenvolvimento do interesse e curiosidade pela matemática.  

Espera-se que a aprendizagem no domínio em causa se desenvolva em torno de quatro 

componentes, nomeadamente Números e Operações, Organização e Tratamento de 

Dados, Geometria e Medida e Interesse e Curiosidade pela Matemática (Silva et al., 

2016).   

Recuando às Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) de 

1997, constata-se que tal como nas OCEPE atuais, defende-se que a matemática deve 
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assumir um papel significativo, desde a educação pré-escolar, construindo-se noções 

matemáticas, com base nas vivências do quotidiano. Menciona-se, ainda, que a 

matemática é relevante na estruturação do pensamento, em funções na vida corrente e 

para aprendizagens futuras. O papel do educador é igualmente considerado importante, 

devendo proporcionar momentos de consolidação e sistematização de noções 

matemáticas, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático 

(Ministério da Educação [M.E.], 1997).  

Dada a sua importância no quotidiano, e para as aprendizagens futuras, é essencial 

que, desde cedo, se aceda à linguagem matemática e se construam conceitos matemáticos 

e relações entre eles, de modo a que as crianças atribuam sentido, conheçam e 

representem o mundo (Silva et al., 2016).  

 

1.1.2. 1º Ciclo 

 

No 1º ciclo deve dar-se continuidade à aprendizagem da matemática, iniciada na 

educação pré-escolar, complexificando-se, de modo progressivo, em função das faixas 

etárias, tal como é referido no Programa de Matemática do Ensino Básico em vigor 

(Bivar, Grosso, & Oliveira, 2013).  

Assim como consta neste Programa (Bivar et al., 2013), salientam-se as seguintes 

finalidades para o ensino da matemática: estruturação do pensamento, análise do mundo 

natural e interpretação da sociedade, sendo as duas últimas finalidades indicadas as que 

se encontram, diretamente, ligadas ao quotidiano.  

No que respeita à análise do mundo natural, é possível afirmar que a matemática “é 

indispensável a uma compreensão adequada de grande parte dos fenómenos do mundo 

que nos rodeia, isto é, a uma modelação dos sistemas naturais que permita prever o seu 

comportamento e evolução” (Bivar et al., 2013, p.2). Para além disso, é fundamental 

dominar determinados instrumentos matemáticos para estudar fenómenos que integram 

outras disciplinas do currículo do Ensino Básico.  

Já no que se refere à interpretação da sociedade, “o método matemático constitui-se 

como um instrumento de eleição para a análise e compreensão do funcionamento da 

sociedade” (Bivar et al., 2013, p.2), ainda que a matemática ligada ao quotidiano se 
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aplique, por parte dos alunos, sobretudo no que concerne às quatro operações, à 

proporcionalidade e ao cálculo de algumas medidas de grandezas associadas, geralmente, 

a figuras geométricas elementares. Esta ciência é fundamental para estudar várias áreas 

da atividade humana, tais como mecanismos da economia global e da evolução 

demográfica, os sistemas eleitorais que presidem à democracia e campanhas de venda e 

promoção de produtos de consumo. Desta forma, o ensino da matemática facilita o 

“exercício de uma cidadania plena, informada e responsável” (Bivar et al., 2013, p.2).    

Importa acrescentar a ênfase, que já era atribuída à relação entre a matemática e o 

quotidiano, no Programa de Matemática anterior. Assim, de acordo com Ponte et al. 

(2007), cada vez mais, é exigido que a escola forme, solidamente, os alunos, no que 

respeita à matemática. Espera-se que estes fiquem possibilitados de compreender e 

recorrer à matemática no exercício da sua profissão e na vida pessoal e em sociedade. 

Portanto, esta área deverá contribuir “para a sua plena realização na participação e 

desempenho sociais e na aprendizagem ao longo da vida” (Ponte et al., 2007, p.3).  

Tendo a matemática um papel tão importante na vida diária, os alunos devem 

possuir a capacidade de apreciá-la, reconhecendo a sua importância no dia-a-dia e 

aplicando, com sucesso, ideias e métodos matemáticos no quotidiano (Ponte et al., 2007). 

Por sua vez, o professor deverá incluir situações do quotidiano dos alunos, quer numa 

fase de exploração de um conceito, quer no momento de consolidação e aprofundamento. 

Importa que “essas situações sejam apresentadas de modo realista e sem artificialidade, 

permitindo capitalizar o conhecimento prévio dos alunos” (Ponte et al., 2007, p.9).  

Após os aspetos mencionados anteriormente, constata-se a importância da 

matemática no 1º ciclo e da relação a estabelecer entre esta e o quotidiano.   

 

1.2. A Geometria e Medida no Quotidiano e no Ensino  
 

1.2.1. Pré-Escolar 

 

No quotidiano, em idade pré-escolar, há o contacto e a vivência de várias situações 

associadas à geometria e medida, podendo estas “ser mobilizadas para o desenvolvimento 
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de capacidades e conhecimentos matemáticos, permitindo assim que a criança se aperceba 

da utilidade da matemática no dia a dia” (Silva et al., 2016, p.79).  

Muitas dessas situações, de caráter geométrico, dizem respeito a questões de medida, 

daí que se relacione a geometria e a medida, encontrando-se integradas na mesma 

componente, nas OCEPE (Silva et al., 2016). Contudo, importa fazer referência a cada 

uma, em separado, facilitando a compreensão sobre as mesmas:   

• Geometria  

A forma como percecionamos o que nos rodeia é influenciada pelos “conhecimentos 

e pela sensibilidade geométrica que cada um de nós vai desenvolvendo ao longo da vida” 

(Mendes, & Delgado, 2008, p.9).  

É possível que esse desenvolvimento ocorra, pois tal como Freudenthal (1973), 

mencionado por Costa (2000) refere, a geometria consiste no espaço onde as crianças 

vivem, respiram e se movimentam. Logo, nesse espaço, deverão ser proporcionadas 

aprendizagens, em estreita relação com o quotidiano, no que concerne ao conhecimento, 

à exploração e à conquista. Podendo a geometria ser abordada em diferentes níveis, há 

que clarificar que esse conhecimento do espaço decorre num nível mais elementar, 

correspondente ao pré-escolar.  

 É precisamente no pré-escolar que se deve iniciar o processo de desenvolvimento do 

pensamento, “sendo que a natureza do trabalho a ser aí desenvolvido deve basear-se numa 

Geometria intuitiva e natural que promova a observação e a exploração das formas 

presentes no espaço físico imediato de ação e interação das crianças” (Barbosa, 2003, 

p.5). Importa que estas descubram os espaços à sua volta e se consciencializem a respeito 

dos objetos e do tempo em que vivem.  

Nesse sentido, há que proporcionar a realização de diversas experiências, quer com o 

corpo, quer com os objetos, a fim de que se desenvolva o senso espacial. A manipulação, 

tirando-se partido do corpo e dos objetos, é relevante, a fim de se introduzirem termos 

básicos, tais como “à esquerda”, “à frente”, “em cima” e “perto” (Barbosa, 2003). A 

manipulação e experimentação é igualmente salientada por Moreira e Oliveira (2003), ao 

considerarem que a geometria é um meio que permite o conhecimento do espaço onde as 

crianças se movimentam - visão também defendida por Freudenthal (1973) - sendo 
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essencial que a aprendizagem parta do seu conhecimento informal, implicando que se 

manipule e experimente.  

A posição dos autores indicados anteriormente vai ao encontro das OCEPE (Silva et 

al., 2016), onde se refere que, a partir do primeiro ano de vida, as crianças são sensíveis 

às formas, começando a distingui-las. Mais tarde, conseguem diferenciar, por exemplo, 

um triângulo de um quadrado, embora não distingam as suas propriedades. Tal processo 

é desenvolvido mediante a “observação e manipulação de objetos com diversas formas 

geométricas, de modo a que, progressivamente, as crianças analisem as características das 

formas geométricas, aprendendo depois a diferenciar, nomear e identificar as suas 

propriedades” (Silva et al., 2016, p.79).  

Outro aspeto mencionado nas OCEPE (Silva et al., 2016), e que se encontra integrado 

nesse processo, passa por operar com formas ou figuras geométricas, deslizando, 

rodando, refletindo ou projetando, o que se relaciona com a construção e reconhecimento 

de padrões, contribuindo-se, assim, para o desenvolvimento algébrico. Muitas vezes, nas 

faixas etárias em causa, também se inventam padrões, naturalmente, quando se constroem 

legos ou se enfiam contas. Há que diversificar oportunidades que permitam reconhecer, 

duplicar, criar padrões e levar a que, progressivamente, se passe para padrões mais 

complexos. 

Os fatores indicados anteriormente já se encontravam nas OCEPE de 1997. Nesse 

documento defende-se a exploração da vivência do espaço e do tempo, de princípios 

lógicos, por exemplo, através da relação e manipulação de objetos que ocupam um 

espaço, mas também a partir da consciência das próprias crianças, quanto à sua posição e 

deslocação no espaço, a exploração do tempo, do espaço, a descoberta e formação de 

padrões (M.E., 1997).  

 

• Medida  

No jardim-de-infância há brincadeiras espontâneas que passam pela medição de 

grandezas, embora de uma forma informal e elementar (Mendes, & Delgado, 2008).  

O educador deve potenciar essas atividades e organizar, intencionalmente, tarefas que 

permitam o desenvolvimento do sentido de medida. Com crianças mais pequenas, há que 
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apostar em objetos concretos, observando-se as suas características e manipulando-os, 

comparando os seus atributos. É possível que se envolvam diversas grandezas, mas 

importa dar destaque à grandeza comprimento e às medidas lineares (Mendes, & Delgado, 

2008).  

Quanto ao ato de medir este implica que, partindo das suas experiências e de situações 

sugeridas pelo educador, as crianças comecem a identificar os atributos mensuráveis dos 

objetos. Depois, poderão selecionar uma unidade de medida natural ou padronizada, 

comparando-a com o objeto e traduzindo essa comparação através de um número. 

Inicialmente, este processo baseia-se em comparar e ordenar, diretamente, os objetos 

complexificando-se, gradualmente, com o recurso a unidades de medida não 

padronizadas. Contudo, também é possível recorrer a unidades de medida padronizadas 

(Silva et al., 2016).  

Para que se desenvolva o sentido de medida, é importante que sejam proporcionadas 

experiências e problemas reais de medida, envolvendo diferentes grandezas. Assim, 

gradualmente, as crianças compreenderão a utilidade de instrumentos de medida e de 

medidas padronizadas, dado que que estas também marcam presença no seu quotidiano 

(Silva et al., 2016). 

Já nas OCEPE de 1997 se fazia referência à medida, exemplificando-se situações do 

quotidiano que podem promover aprendizagens, tais como comparar alturas entre 

crianças, medir o espaço, organizar o espaço da sala e medir espaços, recorrendo-se a um 

padrão não convencional ou ao metro como medida padrão. Da mesma forma, as 

brincadeiras com água possibilitam que se introduzam as medidas de capacidade. É 

possível recorrer a diversos utensílios que são utilizados para essa forma de medição na 

vida corrente, como copos graduados e embalagens de água ou leite, permitindo comparar 

e ordenar. Para além da medida, há referência à pesagem, defendendo-se que o contacto 

com utensílios do dia-a-dia, que se usam para medir e pesar, contribuem para que as 

crianças se familiarizem com esses instrumentos, adquirindo a noção da utilidade da 

matemática no quotidiano (M.E., 1997). 

 Independentemente das tarefas a realizar, as crianças devem partir de situações 

concretas, comparando, classificando, contando, ordenando e tirando conclusões que 

enriqueçam a sua estrutura cognitiva (Barbosa, 2003).  
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Todas essas ações, indicadas por Barbosa (2003), vão ao encontro do que é 

mencionado por Mendes e Delgado (2008). Segundo estas autoras, quer no pré-escolar, 

quer no 1º ciclo, é possível considerar certas etapas, diretamente, ligadas ao 

desenvolvimento do conceito de medida, nomeadamente: ações de comparar e ordenar; 

utilização de uma unidade de medida natural ou padronizada; utilização de um 

instrumento de medida. 

O processo de medição “exige tempo e requer que as crianças construam e discutam 

ideias, façam diversas experiências sobre medições, procurando dar resposta a questões 

reais e reflitam sobre elas” (Moreira, & Oliveira, 2003, p.186).    

Perante tudo o que foi indicado anteriormente, constata-se que a “Geometria e a 

Medida são os dois domínios da matemática que estão mais directamente ligados à 

percepção do mundo que nos rodeia e muito relacionados entre si” (Mendes, & Delgado, 

2008, p.47). Há que ter, ainda, presente que a geometria e medida é uma componente 

importante na abordagem à matemática, cabendo ao educador incentivar e orientar as 

crianças nas suas descobertas, “aproveitando a lógica que desponta no pensamento 

infantil” (Barbosa, 2003, p.6).  

 

1.2.2. 1º Ciclo 

 

A geometria é bastante importante, contudo nem sempre lhe foi atribuída a merecida 

importância. Apenas nos anos 70 se voltou a valorizar a geometria escolar, prosseguindo-

se “as discussões sobre uma crescente aproximação entre a Matemática, e em particular 

a Geometria, e a realidade” (Viseu, Almeida, & Fernandes, 2013, p.115).  

Ainda assim, Alsina (2008) refere-se a Sawada (1999) que, tendo por base dados 

internacionais, constata que continua a não haver boas oportunidades, no que respeita ao 

ensino da geometria, parecendo existir uma confusão quanto aos conteúdos e métodos de 

ensino. Viseu et al. (2013) complementam tal constatação, referindo-se a Gomes e Ralha 

(2005), que defendem que esse ensino ainda tende a desenvolver-se de forma abstrata, 

privilegiando-se, por vezes, a memorização de definições e técnicas de cálculo.  

Para além disso, a geometria tem sido descurada por muitos professores, 

considerando-se uma “área menor da Matemática” (Gordo, 1993, p.22). Como se não 
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bastasse, muitos alunos encaram-na como algo difícil. Tal dificuldade, segundo Bishop 

(1983), mencionado por Gordo (1993), deve-se ao destaque que se dá à definição e 

reconhecimento de figuras geométricas, bem como aos aspetos dedutivos da geometria e 

à incapacidade de se representar a generalização de certos conceitos geométricos.  

Independentemente dos aspetos já referidos, há anos que se tem vindo a tentar 

contribuir para a presença e modernização da geometria, mas sente-se que é preciso fazer 

mais, não nos currículos, onde esta já é evidente, mas sim na sala de aula. Há que estar 

consciente de que “La Geometría quiere y debe estar en nuestras aulas. Se merece una 

buena oportunidade” (Alsina, 2008, p.177).   

Apesar dos obstáculos existentes, é possível e necessário construir conhecimento 

geométrico. Nesse sentido, Gordo (1993) defende que este se constrói através da 

experiência, se se considerar uma epistemologia indutiva. O ensino e a aprendizagem 

desta área incluem, assim, um conjunto de processos que passam por construir, comparar, 

medir e desenhar. Ponte e Serrazina (2000) vão ao encontro da autora já indicada, dado 

que salientam o facto de se conduzir os alunos à exploração, visualização e comparação 

de objetos de forma concreta.  

Há que salientar que a aprendizagem da geometria deve conduzir à compreensão da 

realidade (Azevedo, 2013). Para isso, é necessário investigar, experimentar e explorar, 

recorrendo-se a objetos do quotidiano e a outros materiais físicos específicos.  

As explorações devem ser diversificadas, incluindo atividades simples e situações 

problemáticas que sejam desafiantes e que promovam o desenvolvimento do raciocínio 

matemático (National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 1991). Mediante 

essas experiências os alunos vão tirando determinadas conclusões e construindo o 

conhecimento. Viseu et al. (2013), apoiados em Abrantes (1999), também entendem que 

a aprendizagem da geometria resulta, desde os níveis escolares mais elementares, da 

construção de conhecimentos, mediante a descoberta e resolução de problemas. Abrantes 

(1999) apoia-se em Freudenthal (1973), que defende igualmente que a geometria é 

propícia a atividades relacionadas com a realização de descobertas, destacando ainda a 

ligação com a realidade. Também Gravemeijer (1998), mencionado por Azevedo (2013), 

considera que a geometria poderá ser abordada através da construção do conhecimento 

informal dos alunos, relativamente aos aspetos geométricos de situações que partem da 

realidade.  
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Depois de se abordar a perspetiva de diversos autores, em torno da geometria, 

verificando-se que as ideias destes se complementam, há que especificar o papel de um 

dos domínios de conteúdo do 1º ciclo, mais precisamente a geometria e medida.  

Tal como nas OCEPE, a geometria e medida não surgem separadamente, no 1º ciclo, 

no Programa de Matemática do Ensino Básico, a geometria e medida são apresentadas 

em conjunto.  

Anteriormente, embora também com referência a certos aspetos ligados à medida, foi 

abordada a geometria, no geral. Deste modo, há que clarificar o que é que é preconizado 

no Programa de Matemática do Ensino Básico (Bivar et al., 2013), separando-se a 

geometria da medida, apenas por uma questão de facilitar a compreensão: 

• Geometria   

São exploradas as noções básicas da geometria, iniciando-se com o reconhecimento 

visual de objetos e conceitos elementares, como por exemplo, pontos, retas e paralelismo, 

sendo que a partir destes se constroem objetos mais complexos, tais como os polígonos, 

sólidos, circunferências ou ângulos.  

• Medida  

Realizam-se operações de medição de comprimentos, levando ao conceito de fração 

e, numa fase posterior, à medição de outras grandezas. No início, a igualdade de ângulos 

apresenta-se por deslocamentos rígidos de três pontos, conduzindo à noção de igualdade 

de amplitude. A esse princípio associa-se um critério geométrico prático de congruência 

de ângulos, assente em igualdade entre segmentos de reta, fundamentando o estudo da 

medida de amplitude de ângulos nos ciclos seguintes.  

A respeito da medição, esta é uma operação que assenta na comparação de uma 

determinada quantidade de grandeza com outra quantidade dessa mesma grandeza que se 

estabelece como unidade, isto é, comparam-se duas grandezas da mesma espécie, tal 

como refere Caraça (1989), mencionado por Breda, Serrazina, & Menezes (2011).  

Quanto ao trabalho a realizar na sala de aula, antes da exploração das unidades 

padrão, os alunos devem utilizar outras unidades de medida, escolhidas por estes, de 

acordo com a grandeza com a qual estão a trabalhar e a quantidade da mesma (Breda et 

al., 2011).    
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Nesse processo de aquisição do conceito de unidade de medida, que se relaciona 

com o desenvolvimento dos conceitos de grandeza e medida, há cinco passos, 

identificados por Ponte e Serrazina (2000), tal como Breda et al. (2011) referem:  

1º. Comparação direta de objetos, sem que apareça uma unidade exterior a estes. 

É uma medida visual e intuitiva que faz com que os alunos comparem dois 

objetos, quanto ao comprimento e ao tamanho.   

2º. Utilização da unidade, apenas ligada a um objeto e relacionada com o que se 

deseja medir.  

3º. A unidade depende, significativamente, do objeto a medir, contudo é possível 

mudar de um objeto para outro sempre que para cada um seja realizada a 

medição e se conserve uma determinada relação, por exemplo, na ordem de 

grandeza, entre as respetivas unidades.      

4º. Ainda se tende a medir objetos grandes com unidades grandes e objetos 

pequenos com unidades pequenas, embora a relação da unidade com o objeto 

a medir se vá desvanecendo. 

5º. A unidade é completamente livre de uma dada figura ou objeto, destacando-

se a medida como o número resultante da comparação.  

Perante os aspetos mencionados anteriormente, a importância da geometria e medida 

é indiscutível. A “experiência mostra que os alunos que revelam mais dificuldades na 

aprendizagem da matemática, por vezes, melhoram o seu desempenho quando se 

envolvem em actividades de natureza geométrica” (Mendes, & Delgado, 2008, p.9).  

Sem o estudo desta área da matemática não é possível desenvolver o pensamento 

geométrico ou o raciocínio visual. Tal aprendizagem é fundamental, pois em diversas 

situações escolares é necessário possuir perceção espacial, tanto em matemática, como na 

leitura e na escrita (Barbosa, 2003). O NCTM (1991) vai ao encontro dos autores 

indicados anteriormente, constatando que o conhecimento, as relações e as ideias 

geométricas têm utilidade em diversas situações do quotidiano, para além de se 

relacionarem com outros conteúdos matemáticos e com outras matérias escolares. 

Desta forma, para quem não desenvolver tal habilidade, torna-se complicado 

“resolver situações da vida que forem geometrizadas; também não poderão se utilizar da 
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Geometria como fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de questões 

de outras áreas de conhecimento humano” (Barbosa, 2003, p.5). Para além disso, a autora 

em causa defende que sem o conhecimento da geometria “a leitura interpretativa do 

mundo torna-se incompleta, a comunicação das idéias fica reduzida e a visão da 

Matemática torna-se distorcida” (p.5).  

Mediante os aspetos já referidos, é visível a importância do ensino e aprendizagem da 

geometria e da compreensão da relação entre esta e o mundo que nos rodeia. 

 

1.3. A Aprendizagem da Geometria e Medida  
 

Em primeiro lugar, há que ter em conta que, tal como Lorenzato (1995), indicado por 

Barbosa (2003) constata, no quotidiano, há situações ligadas ao paralelismo, 

perpendicularismo, semelhança, proporcionalidade, medição e simetria. Através das 

formas, do seu uso no lazer, na profissão e na comunicação oral estamos envolvidos com 

a geometria.  

De facto, Bressan, Bogisic e Crego (2000) vão ao encontro do autor referido 

anteriormente, defendendo que a geometria se encontra na nossa linguagem do dia-a-dia, 

pois aplicam-se vários termos geométricos, tais como “plano”, “curva” e “círculos”. Ao 

comunicarmos sobre uma dada localização e o tamanho e a forma de um objeto é essencial 

recorrer à terminologia geométrica. Portanto, mediante o vocabulário geométrico básico, 

é possível que a comunicação e a compreensão ocorram de forma mais precisa, 

relativamente às observações sobre o mundo em que vivemos.  

Para além disso, a geometria aplica-se em problemas da vida real. Tal como Mendes 

e Delgado (2008) referem, esta encontra-se ligada a problemas sobre a medida, cálculos 

de volume e leitura de mapas. Até mesmo na natureza marca presença, por exemplo, em 

frutos e flores e em formas de animais. Existem, sem dúvida, “fenómenos da realidade 

cuja explicação tem características geométricas” (Mendes, & Delgado, 2008, p.9).  

Sendo uma área da matemática, a geometria possibilita a representação e descrição da 

realidade física, mas também assume um valor intrínseco, tal como Mendes e Delgado 

(2008) mencionam. Estes afirmam que a área em causa “inclui uma estrutura com uma 

lógica específica que lhe permite articular a evidência visual com a exactidão do seu 
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método, dando resposta a inúmeros problemas” (p.9). Os autores indicados anteriormente 

relacionam, ainda, a geometria com um valor estético, traduzido na “sensibilidade para 

contemplar obras de arte, que recorrem a motivos geométricos e elementos geométricos 

específicos” (p.9).  

Tendo em conta os aspetos já referidos, é possível afirmar que a ligação entre a 

geometria e o quotidiano faz todo o sentido, já que no nosso dia-a-dia somos confrontados 

com inúmeras situações que envolvem a mobilização de capacidades e ideias geométricas 

(Mendes, & Delgado, 2008).  

Contudo, geralmente, a formação geométrica que se detém não leva a que se 

estabeleçam ligações entre a geometria e o mundo real (Bressan et al., 2000). 

Complementando essa constatação, Lorenzato (1995), referido por Barbosa (2003) 

constata que a geometria se encontra presente em toda a parte, mas é necessário saber 

enxergá-la. Para tal, deverá existir compreensão, o que ocorre se a aprendizagem for 

significativa. Importa, assim, descobrir caminhos que possibilitem a aquisição de 

conhecimentos.  

Nesse sentido, a geometria e medida terá significado se se explorar a sua relação com 

o meio que nos rodeia. Cerquetti-Aberkane e Berdonnear (1997) também defendem que 

é importante explorar situações da vida prática, permitindo que os conhecimentos 

matemáticos que estiverem a ser adquiridos sejam aplicados e que lhes seja atribuído 

significado.  

Desta forma, há que possibilitar que se façam descobertas, através da observação e 

manipulação, pois assim estas tornam-se muito mais motivantes e convencem e 

surpreendem mais (Freudenthal, 1973). Tal como Alsina (1999), mencionada por Costa 

(2000) defende, a geometria deve ser útil para todos, proporcionando o conhecimento 

matemático do espaço. Há que apostar na geometria baseada na intuição e na 

experimentação, permitindo que se ordene, classifique e se movam figuras planas e 

espaciais, mas também que se combinem diferentes linguagens, por exemplo, gráficas, 

analíticas e simbólicas. É preciso que assente no rigor das definições e das deduções a 

respeito de aspetos importantes, recorrendo-se a técnicas para medir, construir e 

transformar, proporcionando a interdisciplinaridade com as ciências e as artes e a 

modelação matemática.  
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No que respeita à medida em particular, apesar de já ter sido referida e de se encontrar 

ligada à geometria, importa reforçar que a medida deve estar associada à resolução de 

problemas do quotidiano dos alunos, motivando-os a refletir sobre as suas respostas. Para 

além disso, nas situações de medida, é relevante que se desenvolva a capacidade de 

efetuar estimativas, já que nem sempre é preciso saber a medida exata de um dado objeto, 

sendo suficiente o conhecimento quanto ao seu valor aproximado (Ponte, & Serrazina, 

2000).  

Em relação ao contexto de sala de aula, há que estar consciente de que se enfrentam 

dificuldades. Tal como refere Neto (2016), apoiado em Lopes e Nasser (1996), as 

dificuldades no ensino e aprendizagem da geometria, geralmente, relacionam-se com 

questões de construção de pré-requisitos. Logo, o professor terá que se centrar nos alunos 

e nas possibilidades que existem para que estes possam aprender.  

Nesse sentido, Neto (2016) refere-se à Teoria da Aprendizagem Significativa de 

Ausubel, através da qual se defende o papel ativo dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem e não a memorização de conceitos e ideias, visto não levarem à 

compreensão. Para além disso, é preciso que se parta do conhecimento prévio. Por sua 

vez, os novos conceitos deverão ligar-se a esse conhecimento, pois o pensamento 

estrutura-se e reestrutura-se para “dar conta das concepções, dos conceitos geométricos e 

das representações que se busca construir” (Neto, 2016, p. 6).  

Assim, Neto (2016) menciona que o pensamento geométrico deve partir de processos 

simples, gerando conceitos prévios. Deste modo, inicialmente, há que realizar um 

conjunto de ações, baseadas na visualização, identificação e classificação de figuras, a 

fim de que, posteriormente, se compreenda as suas propriedades, se construa a definição 

e se identifique as relações existentes. Ou seja, a aprendizagem deve desenvolver-se de 

modo sequencial.  

A propósito das ações, apoiando-se em Fichbein (1975), Neto (2016) salienta a 

necessidade de se aprender fazendo, pois é muito importante na construção de atitudes 

reflexivas. Contudo, para que a aprendizagem seja significativa, tal como Neto (2016) 

defende, apoiando-se em Ausubel (1980), as condições básicas passam pela importância 

do conteúdo a ser aprendido, devendo este ser significativo para os alunos, mas também 

é necessário que estes demonstrem vontade em aprender. Assim, acredita-se que o ensino 

da geometria deve “possuir esta potencialidade de significado e guardar estreita relação 
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com as vivências dos alunos” (Neto, 2016, p.8), construindo-se conceitos que são 

utilizados no quotidiano.  

Tendo em conta os aspetos já mencionados, no que se refere à aprendizagem na sala 

de aula, é possível constatar que Neto (2016) entende que o ensino da geometria deverá 

ser direcionado para atividades e situações experimentais desafiantes, auxiliando na 

estruturação do pensamento, de modo a que, em cada atividade nova, o pensamento se 

ligue a novos conteúdos e se reestruture dentro das restrições da realidade e dos pré-

requisitos. Tal reestruturação do conhecimento geométrico, ligado à aprendizagem 

significativa e à utilização de recursos didáticos diferenciados, permite uma abordagem 

multifacetada, onde a aprendizagem se desenvolve em torno de uma rede de 

conhecimentos que contribuem para que se construam significados (Neto, 2016).  

 

2. Estudo Empírico  
 

2.1. Contextualização 
 

O presente estudo decorreu no contexto da prática pedagógica supervisionada no 

Agrupamento de Escolas de Santiago Maior, em Beja. Tive a oportunidade de 

desenvolver o estudo no pré-escolar, contando com a participação de crianças com idades 

compreendidas entre os três e os seis anos de idade, e no 1º ciclo do ensino básico, com 

uma turma do quarto ano de escolaridade. 

Optei pela área da matemática, pois esta é uma das que tende a suscitar mais 

dificuldades aos alunos. No entanto, centrei-me na geometria e medida, visto nem sempre 

se valorizar e ainda haver muito para fazer, no que toca ao processo de ensino e 

aprendizagem, tal como é possível constatar no enquadramento teórico. Um caminho 

necessário nesse processo passa pela ligação da geometria e medida com o quotidiano, o 

que é sustentado através da perspetiva dos autores mencionados ao longo do capítulo 

anterior. Esse é igualmente defendido pela educadora e professora das crianças que 

participaram no estudo desenvolvido (ver Apêndices XIV e XV). De acordo com a 

professora do 1º ciclo, enquanto se relacionam os conceitos com o mundo que as rodeiam, 

as crianças demonstram mais facilidade, mas quando não se estabelece tal relação surgem 
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mais dificuldades (ver Apêndice XIV). Para além disso, esta salienta que, na educação 

pré-escolar, é preciso que a geometria seja, adequadamente, explorada, a fim de que não 

se chegue ao 1º ciclo com certas lacunas. Segundo essa professora, é sempre importante 

e essencial a realização de um trabalho em estreita ligação com o quotidiano, a fim de que 

o pensamento geométrico evolua e de forma a contribuir para a aprendizagem dos 

conteúdos.    

Embora no pré-escolar e no 1º ciclo o desempenho dos participantes na 

investigação, ao nível da geometria e medida, seja positivo, havendo mais e determinadas 

dificuldades apenas por parte de uma minoria, dados os fatores enumerados 

anteriormente, e tendo em conta a relevância da temática em causa, considero pertinente 

o desenvolvimento do presente estudo. Estou certa de que através deste será possível 

aprofundar conhecimentos, contribuindo para que melhore a minha futura prática 

profissional, mas também para a aprendizagem significativa das crianças. 

 

2.2. Formulação do Objeto de Estudo  
 

     O objetivo principal do estudo centra-se na compreensão de como é que as crianças 

podem desenvolver conceitos geométricos e de medida, estabelecendo-se uma relação 

entre estes e o quotidiano. Mais especificamente: 

• Sensibilizar sobre a presença da geometria e medida e a sua aplicação no 

quotidiano, desenvolvendo o gosto pela matemática, mais propriamente nesta 

temática;  

• Promover o desenvolvimento de capacidades de compreensão e aplicação da 

geometria e medida a situações do quotidiano; 

• Analisar os contributos das aprendizagens adquiridas através da observação 

de situações da realidade, associadas à geometria e medida. 

 

Com base nos objetivos identificados, formularam-se as seguintes questões: 

• Como desenvolver conceitos geométricos e de medida, associando a matemática 

a situações do quotidiano?   
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• Qual é o contributo da exploração de situações da realidade na construção do 

conhecimento geométrico e de medida? 

 

Tal como se constata, as questões encontram-se relacionadas com os objetivos 

inicialmente indicados, tendo a finalidade de auxiliar na preparação das tarefas, a fim de 

promover a aprendizagem de uma forma motivadora e significativa, mediante a 

exploração de situações reais.  

 

2.3. Metodologia de Investigação 
 

Neste estudo pretende-se saber de que modo é possível que se desenvolvam 

conceitos geométricos, associando a matemática a situações do quotidiano e qual é o 

contributo da exploração da realidade na construção do conhecimento geométrico.  

Procurou-se fazer uma investigação consistente e adequada. Sendo esta uma 

investigação em educação faz sentido uma abordagem qualitativa, pois tal como Teixeira 

(2015) defende, trata-se de uma abordagem muito comum em pesquisas educativas. 

Assim, este estudo, em particular, assenta numa investigação de natureza qualitativa, 

interpretando-se as respostas dos participantes envolvidos, face às tarefas propostas. De 

facto, “a investigação qualitativa é uma perspectiva multimetódica que envolve uma 

abordagem interpretativa e naturalista do sujeito de análise”, segundo Denzin e Lincoln 

(1994, cit. por Aires 2011, p.14).   

A investigação qualitativa possui um conjunto de caraterísticas básicas, no entanto 

tal como Teixeira (2015) refere, apoiada em Bogdan e Biklen (1994), para que seja 

considerada qualitativa, não é necessário que apresente todas essas caraterísticas, dado 

que o fator determinante passa pelo seu grau de utilização. Neste caso, recorrendo à autora 

em questão, que se baseia em Bogdan e Biklen (1994), passo a indicar todas essas 

caraterísticas, visto encaixarem-se no estudo desenvolvido: 

• O ambiente natural é a fonte direta dos dados. Logo, é necessário dispor de tempo, 

no caso desta investigação, numa sala de aula, procurando compreender as 

questões educativas que levaram à investigação.  
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• Os dados podem ser obtidos de diferentes formas. Neste estudo, foram obtidos 

através de anotações, fotografias e entrevistas. Ao serem recolhidos, esses dados 

são, detalhadamente, analisados, procurando-se ser fiel ao modo como foram 

registados e transcritos.    

• A ênfase da pesquisa encontra-se não no resultado, mas sim no processo. Ao longo 

da investigação, há questões que são clarificadas, sendo estas essenciais para a 

pesquisa.    

• Tendencialmente, os dados analisam-se intuitivamente. Os conceitos constroem-

se com base nos dados recolhidos, não sendo obtidos com a finalidade de 

confirmar ou não as hipóteses levantadas previamente. 

Importa clarificar de que modo é que uma investigação qualitativa se processa. 

Nesse sentido, Aires (2011), apoiada em Denzin (1994), refere que se percorre um 

caminho que vai do campo ao texto e do texto até ao leitor, sempre marcado pela reflexão 

e complexidade. O investigador pesquisa no terreno, a fim de obter informações, 

“orientando-se por duas persuasões básicas: persuasão científica que define e descreve a 

natureza da realidade social, e persuasão epistemológica que determina e orienta o modo 

de captar e compreender a realidade” (Aires, 2011, p.16). Posteriormente, é elaborado o 

texto de campo. Através deste, elabora-se um segundo texto, com base nas notas que se 

tomaram. De seguida, escreve-se um texto interpretativo provisório, onde se recria o texto 

de investigação, que constitui o documento provisório de trabalho, com a situação 

definida, a interpretação da mesma e a versão científica da realidade social. Após a 

partilha e a negociação do texto interpretativo com os participantes da investigação, o 

documento final remete-se, publicamente, aos leitores (Aires, 2011).       

A investigação que se realizou foi a respeito da própria prática. Indo ao encontro 

de Ponte (2002) há que destacar que, quando se investiga a própria prática, é fundamental 

que se adote uma postura reflexiva e de permanente questionamento.  

Importa acrescentar que, para a realização do presente estudo, optou-se pela 

modalidade de estudo de caso, com um grupo do pré-escolar e uma turma do quarto ano, 

adequando-se o mesmo à natureza dos resultados finais que se esperam alcançar. Consiste 

também numa investigação de natureza empírica, já que assenta no trabalho de campo ou 

análise documental. Sendo um estudo de caso, pretende-se compreender a situação, 
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descrevendo-se o que se observa. Tal como Ponte (1994) refere, o estudo de caso tem o 

intuito de compreender uma situação ou fenómeno em específico e estudar, por exemplo, 

os processos e dinâmicas da prática, com a finalidade de melhorá-las ou para que se 

formulem outras teorias. Este também entende que implica uma pesquisa descritiva, pois 

procura-se descrever o objeto de estudo com o máximo rigor, precisão e detalhe.   

No decorrer desta investigação tive em conta todos os aspetos mencionados 

anteriormente. 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados  
 

Em qualquer investigação, é necessário recolher dados que vão ao encontro da 

temática a investigar, auxiliando na concretização dos objetivos que se pretendem 

alcançar.  

Desenvolveu-se, assim, uma investigação a respeito da própria prática, tendo-se 

selecionado diferentes técnicas, no decorrer do processo de pesquisa. Essa seleção é uma 

etapa essencial, visto que a concretização das finalidades do trabalho de campo dependem 

dessas técnicas, tal como defende Aires (2011).  

Assim, passo a apresentar as técnicas às quais se recorreu nesta investigação: 

• Observação participante 

De acordo com Aires (2011), a “observação consiste na recolha de informação, de 

modo sistemático, através do contacto directo com situações específicas” (pp.24-25). Este 

tipo de observação assume um caráter intencional e sistemático, na perspetiva de Adler, 

& Adler (1994), indicados por Aires (2011). Possibilita que se obtenha uma “visão mais 

completa da realidade de modo a articular a informação proveniente da comunicação 

intersubjectiva entre os sujeitos com a informação de carácter objectivo” (Aires, 2011, 

p.25). Para além disso, tal como refere Colás (1992), indicado por Aires (2011), a 

observação participante passa por diversas etapas: seleção de cenários, recolha de 

informação e reflexão teórica a respeito dos aspetos observados.  
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De facto, através da interação e intervenção da própria investigadora é possível 

tirar conclusões das observações, mas também esclarecer dúvidas, logo, esta observação 

torna-se muito mais vantajosa do que a observação direta. 

 

• Registos 

Foi importante fotografar os trabalhos dos participantes e registar tudo o que se 

observou, no decorrer das tarefas respeitantes ao estudo em causa. Os registos escritos, 

produzidos pelas crianças, referentes às tarefas propostas, também foram essenciais. 

Todos estes registos constituíram um importante apoio para tirar conclusões e refletir. 

 

• Entrevistas  

No final da investigação, foram realizadas entrevistas. Há que mencionar que a 

entrevista é uma técnica importante que, de acordo com Aires (2011), implica sempre que 

exista um processo de comunicação entre o entrevistador e o entrevistado. Estes podem 

influenciar-se um ao outro, quer consciente, quer inconscientemente. Portanto, trata-se de 

uma técnica que “compreende um processo um tanto artificial e artificioso, através do 

qual o investigador cria uma situação concreta (a entrevista)” (Aires, 2011, p.29). Tal 

como Aires (2011) afirma, desenvolve-se, assim, “uma interacção criadora e captadora 

de significados em que as características pessoais do entrevistador e do entrevistado 

influenciam decisivamente o curso da mesma” (p.29).  

Relativamente às entrevistas que se realizaram, uma foi dirigida à educadora e 

outra à professora do 1º ciclo, a fim de conhecer as suas opiniões e complementar o 

estudo. Para ambas as entrevistas elaboraram-se guiões (ver Apêndice XIII), com o intuito 

de identificar os objetivos respeitantes a cada questão e contribuir para orientar as 

entrevistas. Estas pautaram-se pelos seguintes objetivos: conhecer o desempenho e 

interesse do grupo, relativamente à matemática e à geometria e medida; identificar as 

dificuldades das crianças na aprendizagem da geometria e medida; conhecer a opinião da 

educadora/ professora quanto às tarefas desenvolvidas; averiguar os contributos das 

tarefas desenvolvidas. As entrevistas compreendiam seis blocos, os quais consistiam na 

legitimação da entrevista; caraterização do grupo quanto à matemática e à geometria e 
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medida; dificuldades na aprendizagem da geometria e medida; opinião sobre as tarefas 

desenvolvidas; melhorias identificadas quanto ao entendimento de conceitos geométricos 

e de medida e, por fim, a conclusão da entrevista.    

 

2.5. Tratamento de Dados e Procedimentos 
 

Neste estudo foram recolhidos alguns dados, sendo que estes foram tratados, 

essencialmente, através da análise de conteúdo. 

Berelson, referido por Bardin (2004) entende a análise de conteúdo como uma 

técnica de investigação que, mediante uma descrição sistemática, objetiva e quantitativa 

do conteúdo manifesto das comunicações, tem o fim de interpretar essas mesmas 

comunicações.  

Já segundo Quivy e Campenhoudt (1998), a análise de conteúdo permite que as 

informações sejam interpretadas sem que quem investiga assuma como referência as suas 

representações e valores. Os autores em causa também consideram que essa análise requer 

processos técnicos precisos, principalmente apropriados para tratar entrevistas pouco 

diretivas.  

Assim, no contexto da prática profissional em pré-escolar e 1º ciclo, realizaram-

se determinadas tarefas centradas na geometria e medida, sempre com ligação a situações 

reais, de modo a ir ao encontro dos objetivos do estudo.  

Houve oportunidade de observar o desempenho das crianças, registando-se por 

escrito as observações realizadas. Mediante a observação e uma análise pormenorizada 

dos dados recolhidos, foi possível ter alguns resultados sobre a sensibilização da presença 

da geometria e medida e a sua aplicação no quotidiano, desenvolvendo o gosto pela 

matemática, mais propriamente nesta temática; promover o desenvolvimento de 

capacidades de compreensão e aplicação da geometria e medida a situações do 

quotidiano; analisar os contributos das aprendizagens adquiridas através da observação 

de situações da realidade, associadas à geometria e medida. 

Por fim, realizaram-se duas entrevistas (ver Apêndice XIII), a fim de 

complementar o estudo e conhecer a opinião da educadora e da professora do 1º ciclo. 
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Depois de todos os dados recolhidos, deu-se início à análise dos mesmos, recorrendo-se 

à técnica de análise de conteúdo nas entrevistas (ver Apêndices XVI e XVII) e à análise 

ao conteúdo nos documentos produzidos pelas crianças no decorrer do estudo. Mediante 

essa análise, foi possível refletir e retirar conclusões importantes, a respeito das questões 

de partida deste estudo.   

 

2.6. Caraterização dos Participantes 
 

O presente estudo foi desenvolvido no Agrupamento de Escolas de Santiago 

Maior, onde a investigadora desenvolveu o estágio, no âmbito da Prática Profissional II 

e III.  

Num primeiro momento, contou-se com a participação de dezoito crianças do 

jardim-de-infância. O grupo era composto por dez crianças do género masculino e oito 

do género feminino, com idades compreendidas entre os três e os seis anos de idade. No 

total, o grupo era constituído por vinte crianças, mas duas delas, com Necessidades 

Educativas Especiais (N.E.E.), não participaram no estudo. 

Numa segunda fase, a investigação prosseguiu, exatamente com os mesmos 

objetivos, mas desta vez com vinte alunos, do quarto ano de escolaridade, sendo que onze 

eram rapazes e nove raparigas. A turma em questão possuía vinte e um alunos no total, 

mas um destes, com N.E.E., não participou. Existiam mais três alunos com N.E.E., sendo 

que estes participaram na investigação.    

Quantos aos alunos com N.E.E. que não foram incluídos no estudo, em ambas as 

fases indicadas anteriormente, o motivo deveu-se ao facto de apresentarem um grave 

comprometimento, a nível cognitivo, o que impossibilitaria pôr em prática o que foi 

idealizado.  

Há que acrescentar que, em anexo (ver Anexos I e II), encontra-se uma 

caraterização mais detalhada dos participantes.  

3. Intervenção 
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3.1. Descrição do Processo e Análise de Dados em Contexto de Educação 
Pré-Escolar  
 

3.1.1. Procedimentos 

 

Num primeiro momento, o estudo investigativo decorreu, em simultâneo, com a 

prática profissional em contexto de educação pré-escolar. Contudo, houve um período de 

tempo, antes da prática e ainda no início da mesma, para se refletir sobre possíveis 

temáticas a investigar e definir qual a que viria a ser, de facto, objeto de investigação.   

Após a escolha da temática a estudar, passou-se à programação das tarefas a 

desenvolver, à elaboração de estratégias que contribuíssem para dar resposta às questões 

da investigação e à escolha dos instrumentos de recolha de dados.  

Para que todo esse trabalho fosse desenvolvido, a consulta e análise de 

documentos foi essencial, sendo de destacar as atuais OCEPE. Calendarizaram-se, ainda, 

as tarefas, tendo em conta o período de tempo destinado à Prática Profissional II, os dias 

em que ocorriam as intervenções e o que era negociado com a educadora. Recorreram-se 

também a instrumentos, através dos quais foi possível recolher os dados.  

Assim, ao longo das tarefas, os participantes no estudo foram observados, 

recorreram-se a registos escritos e fotográficos. Por fim, foi realizada uma entrevista à 

educadora para complementar a investigação e conhecer a sua opinião.   

No final, analisaram-se os dados recolhidos, a fim de se retirarem conclusões, 

entre estas verificar quais os contributos da aplicação de situações reais na construção do 

conhecimento geométrico e de medida. 

 

3.1.2. Ambiente Educativo  

 

Em primeiro lugar, há que clarificar que o período de intervenção, em contexto de 

educação pré-escolar, ocorreu sempre três vezes por semana, tendo tido início no dia 

dezanove de outubro de 2016 e terminou a 30 de janeiro de 2017. A investigação 
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desenvolveu-se ao longo da prática pedagógica. Esta decorreu no jardim-de-infância do 

centro educativo de Santiago Maior, com um grupo heterogéneo. 

De modo a explicitar em que contexto se deu a investigação, darei a conhecer o 

ambiente educativo e o grupo de participantes, evidenciando o que diz respeito à 

matemática. 

Assim, no domínio em causa, de acordo com o que consta no Plano Curricular de 

Turma [PCT] (2016-2017), elaborado pela educadora, “o grupo parece estar desperto para 

a aquisição de conceitos” (p.8). No geral, os elementos mais novos reconhecem “algumas 

noções espaciais e topológicas” (p.8). Já algumas das crianças mais velhas do grupo 

“gostam de fazer contagens, seriações, associações e correspondências” (p.8). As 

atividades matemáticas têm sido do agrado de todos, sendo que o espaço da matemática 

tem vindo a ser mais utilizado, de modo autónomo.       

Para além disso, de acordo com a entrevista realizada à educadora, foi possível 

recolher mais informações respeitantes à matemática (ver Apêndice XIV).  

Desta forma, tal como a educadora refere, esta procura sempre que o 

desenvolvimento matemático ocorra “enquanto brincam”. O grupo é questionado sobre o 

que foi feito e incentivado a resolver problemas, quando são propostas tarefas de natureza 

investigativa.  

Ao nível da geometria e medida, diariamente, deparam-se com várias situações 

que implicam a mobilização de ideias geométricas. A educadora tenta tirar partido disso, 

“por exemplo em visitas a exposições e contemplando obras de arte” ou recorrendo às 

tecnologias. As maiores dificuldades apontadas referem-se à lateralidade. Contudo, o 

desempenho do grupo, no geral, é considerado bom, apostando-se igualmente numa 

“aprendizagem que parte das suas brincadeiras, que são aproveitadas para os questionar 

e que os leva a refletir sobre o que fizeram e por que fizeram”.  

Para além da matemática, há outras aspetos a ter em conta quando se aborda o 

ambiente educativo (ver Anexo I).   

 

3.1.3. Tarefas Desenvolvidas 
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Tal como já foi referido, pretende-se compreender como é que as crianças podem 

desenvolver conceitos geométricos e de medida, estabelecendo-se uma relação entre estes 

e o quotidiano. Para tal, espera-se dar resposta às seguintes questões: 

 

• Como desenvolver conceitos geométricos e de medida, associando a matemática 

ao quotidiano?   

• Quais os contributos da exploração da realidade na construção do conhecimento 

geométrico e de medida? 

 

Tendo em conta os objetivos traçados, foram planificadas algumas tarefas, nas 

quais os conceitos geométricos e de medida se encontravam relacionados com o 

quotidiano (ver Apêndice I). A análise dos resultados observados, a respeito dessas 

tarefas, apresentam-se de seguida.  

   

o Análise dos Resultados Observados   

• Tarefa 1 – Exploração de imagens relacionadas com o Natal (ver Apêndice II)  

A título de exemplo, seguem-se algumas descrições de episódios de ensino, por 

parte de crianças de diferentes idades, a respeito de determinadas imagens que foram 

observadas, partindo-se do que lhes era familiar: 

 

-Todas as crianças reconheceram a árvore de Natal (ver Figura 1). 

-O F.D. [3 anos] reconheceu que se tratava da árvore que tinham na sala. Perguntou-

se o que é que a árvore tinha e, para além de identificar os objetos, identificou a forma 

destes, respondendo: Tem pratos redondos. Portanto, esta criança aplicou, de modo 

adequado, terminologia matemática, mais especificamente ao nível da geometria. 

-A M.L. [5 anos] afirmou: Esta árvore é a nossa! Quando foi questionada sobre o que 

é que via na árvore referiu os objetos utilizados para a construção da mesma, dizendo: 

Vejo pratos de papel. Ao perguntar-se que forma tinham esses pratos, esta respondeu, 

corretamente: São círculos. 

-O F.A. [4 anos] concordou com a colega, repetindo: Círculos! 
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Tirando-se partido da árvore da Figura 5, que está decorada com bolas, aliando-

se ao facto de algumas crianças continuarem a referir-se a essas bolas como círculos e a 

associarem o triângulo às árvores de Natal, procurou-se esclarecer o grupo. 

Foi recortado um círculo em papel e mostrou-se uma bola que se encontrava na 

sala, tendo sido solicitado que referissem as diferenças. No geral, todos mencionaram que 

as bolas da árvore eram como a bola da sala, mas a cor e o tamanho eram diferentes, 

sabendo fazer essa distinção. Quanto ao que estava recortado, referiram que era um 

círculo e alguns estabeleceram a comparação com os pratos da árvore da sala (ver Figura 

1). O J.M. [6 anos] acrescentou que a esfera é cheia e o círculo fininho. A M.L. 

concordou: Pois! O círculo é magrinho e a esfera é gordinha.  

Relativamente ao triângulo, este foi igualmente recortado em papel. Comparando-

o com a árvore observada (ver Figura 5), o J.M. referiu que era fininho, mas a árvore tinha 

um cone que era cheio. Consequentemente, o M.A. [5 anos] concordou, acrescentando 

que a esfera e o cone são cheios e o círculo e o triângulo são fininhos. 

As crianças indicadas anteriormente demonstraram ter a perceção de que o círculo 

e o triângulo são planos, ao contrário da esfera e do cone. A partir deste momento, 

principalmente os mais velhos, revelaram compreender melhor estas diferenças, pois 

posteriormente, quando questionados, souberam fazer a identificação e distinção de forma 

correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ao observar a imagem (ver Figura 6), o V.A. afirmou: São bolinhas, fazendo uma 

identificação que corresponde à sua faixa etária.  

-A R.I. disse: Os pompons são redondos, recorrendo a terminologia matemática, assim 

como outros colegas já o tinham feito, ao longo das observações das imagens.   

-O F.D. começou por afirmar: É uma árvore fofinha! Ah já vi essa! Essa tem muitos 

pompons. São quadrados. Apenas demonstrou ter a noção de quantidade. 

Consequentemente, a sua colega M.L. corrigiu-o: Não são quadrados! Ao ser 

questionada sobre o que eram, esta afirmou: Esferas…porque são gordinhas. Disse, 

corretamente, que tinha muitas. Acrescentou que a árvore tinha a forma de um cone. Para 

além da noção de quantidade, utilizou, adequadamente, os nomes esfera e cone e 

demostrou saber que a esfera não é plana. 
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essencial conhecer o pensamento das crianças, relativamente às formas, e a sua 

compreensão sobre a geometria. De facto, estas têm várias ideias sobre as formas, 

existindo diferenças de criança para criança. Com base nessas ideias, há que ajudá-las a 

reconhecer as figuras, distinguindo-as pelo aspeto físico e pela análise de atributos 

relevantes em termos matemáticos, por exemplo, como a orientação e o tamanho 

(Moreira, & Oliveira, 2003). Mediante esta tarefa, foi o que se procurou fazer, 

observando-se diferentes formas existentes no mundo que nos rodeia, ainda que através 

de imagens. 

Começou-se com simples imagens, tendo havido o cuidado de mostrá-las, de 

modo ordenado, partindo-se de imagens que conheciam, como a da árvore de Natal que 

se encontrava na sala. Tal facto favoreceu a motivação e, consequentemente, contribuiu 

para que a aprendizagem fosse significativa.  

De acordo com o que se observou, no geral, as crianças mais velhas identificaram 

as figuras, corretamente, demonstrando saber o que é um círculo, um triângulo, um 

quadrado e um retângulo. Tirando partido de diversas imagens, abordaram-se dois sólidos 

geométricos, nomeadamente o cone e a esfera, tendo-se associado o cone aos gelados e a 

esfera às bolas de futebol, facilitando, assim, a compreensão sobre os mesmos. Acabaram 

por aprender uma palavra nova, mais propriamente “esfera”. Quanto à palavra “cone” já 

a conheciam, mas relacionavam-na apenas com os gelados.   

Muitos elementos do grupo conseguiram descrever posições relativas de objetos, 

empregando termos como “à frente”, “atrás” e “em cima”. Os conceitos de tamanho e 

quantidade também marcaram presença, tendo surgido de forma espontânea, ao longo da 

observação das imagens. As crianças iam referindo alguns desses conceitos, tais como 

“grandes”, “médias”, “pequenas” (tamanho) e “muito” (quantidade). Recorreram a estes 

para fazer comparações, identificando semelhanças e diferenças.  

Devido a esta tarefa, no fim, alguns entusiasmaram-se, conseguindo identificar 

figuras geométricas em objetos que conheciam, sem que isso lhes tivesse sido pedido. 

Considero a atitude destes bastante positiva, tendo sido reveladora de motivação e 

aplicação de conhecimentos.  

Há que salientar que foram trabalhados conceitos geométricos, possibilitando a 

comunicação oral e, sobretudo, matemática. Considero importante que se estimule essa 
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capacidade de observar e de transmitir aquilo que se observa, articulando-se a linguagem 

oral com a matemática. Ao comunicarem, também argumentaram, referindo as suas 

ideias, tendo havido momentos em que as crianças mais velhas não concordavam com os 

colegas mais novos, tendo tendência para os corrigir. Neste grupo de crianças com 

diferentes idades, as mais velhas tendem a ajudar as mais novos e, por sua vez, estas 

podem aprender com as mais velhas, o que é benéfico.  

No final, esperava-se que fossem capazes de identificar algumas figuras 

geométricas e algum sólido geométrico dentro do que se observou, estabelecendo uma 

relação entre estes e as decorações de Natal e, na maioria dos casos, isso verificou-se. 

 

Dificuldades 

Duas meninas, uma de cinco e outra de seis anos, confundiram o retângulo com o 

quadrado e um menino de cinco anos não identificou nenhuma figura. Contudo, as 

maiores dificuldades foram visíveis nas crianças mais novas. Por exemplo, duas das 

crianças de três anos sabiam o nome da maioria das figuras indicadas anteriormente, mas 

não conseguiram identificar a sua presença nas imagens. Quanto ao círculo, todas as 

crianças de três anos lhe chamaram “bola” ou “bolinha”, o que é natural, dadas as suas 

faixas etárias. Já os sólidos geométricos suscitaram uma certa dificuldade, inicialmente, 

principalmente por parte dos mais novos, pois nunca tinham ouvido falar da esfera e, a 

respeito do cone, apenas conheciam a palavra associada aos gelados. 

 

• Tarefa 2 – À descoberta de figuras geométricas e sólidos geométricos 

(ver Apêndice III) 

Exploração da sala e do recreio  

Foi com enorme entusiasmo que se observou a sala e o recreio. Todos queriam 

comunicar as suas descobertas, exclamando, enquanto apontavam para os objetos: Ana 

eu encontrei! Encontrei!.  

Apresentam-se, de seguida, algumas descrições de episódios de ensino, na sala e 

no recreio, respetivamente:  
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-O telemóvel da Ana é um retângulo. 

-A casa da Josefina tem a forma de um retângulo (referiu-se ao animal de estimação que 

se encontra na sala).  

-O teto tem quadrados.  

-O quadrado é uma coisa com quatro bicos (neste caso, para além da mera observação, 

tentou caraterizar o quadrado). 

 Na sequência da última afirmação do J.M. sobre o quadrado, a M.C. afirmou: As 

folhas são quadrados. Quando se perguntou se os colegas estavam de acordo, a M.A. 

afirmou: Oh, não! São retângulos. Consequentemente, a M.C. foi questionada sobre a 

diferença entre um quadrado e um retângulo. Esta referiu: O quadrado é mais pequenino. 

Mediu-se a folha com lã, recortando-se cada pedaço de lã pelo comprimento de cada lado. 

Assim, a criança que tinha dúvidas e dificuldades em distinguir ambas as figuras 

geométricas verificou que: O retângulo tem dois lados mais pequenos e dois lados 

maiores. Constatou, ainda, que a diferença não se encontrava no tamanho, observando os 

objetos da sala, verificando, por exemplo, que os “quadrados do teto” que o J.M. observou 

eram maiores do que a folha.   

 

Realização de composições com figuras geométricas 

Na segunda parte da tarefa, no momento da composição com diferentes figuras, 

ao lado de cada figura, escreveu-se o que foi feito e como se fez, de acordo com o que 

cada criança referiu. No fim, resultaram trabalhos interessantes. Houve, por exemplo, 

quem tivesse feito casas, uma menina, um barco, uma flor e o sol.  

Apresentaram os trabalhos aos colegas, descrevendo o que fizeram e como 

fizeram, sendo que a maioria identificou tudo corretamente.  

Há que acrescentar que as crianças que demonstraram ter adquirido aprendizagens 

centradas na geometria, na primeira tarefa, continuaram a demonstrar essas aprendizagens 

nesta segunda tarefa e, dentro das que estiveram presentes, as que não alcançaram essas 

aprendizagens foram as mesmas que não atingiram os objetivos esperados na primeira 

tarefa. Recordo que as crianças com mais dificuldades tendem a ser as mais novas do 
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- Considerações Finais 

Aspetos Positivos  

Na primeira parte da tarefa tirou-se partido da sala e do recreio, espaços com os 

quais o grupo se encontra familiarizado. Houve a possibilidade de os observarem com 

outro olhar. As crianças entenderam a atividade como um jogo, chamando-me 

constantemente, exclamando que tinham encontrado algo e ansiosas por mostrarem as 

suas descobertas. Tal como Moreira e Oliveira (2003) referem, apoiando-se em 

Freudenthal (1973), a geometria passa pela compreensão do espaço onde os mais novos 

vivem, respiram e se movimentam, logo, esse espaço deve ser conhecido, explorado e 

conquistado de modo a que vivam, respirem e se movimentem melhor. Foi isso mesmo 

que se procurou que fosse feito.   

Na segunda parte da tarefa, usou-se a imaginação e as artes visuais estiveram ao 

serviço da matemática. Foi necessário tomarem decisões quanto às figuras que iriam 

selecionar e como é que as posicionariam, tendo em conta o que queriam fazer. Ao longo 

desse trabalho, levantaram-se questões, as quais foram relevantes para auxiliar as crianças 

a selecionar as figuras adequadas para a construção pretendida e analisar em que posição 

estas ficariam melhor na folha. Consequentemente, recorreram a termos específicos, que 

remetem para as noções espaciais, como por exemplo, “em cima de”, “em baixo de”, 

“entre” e “perto de”, o que é positivo.  

No fim de cada atividade, estimularam-se as competências comunicativas, 

permitindo que se desenvolvessem conceitos matemáticos e se aprofundassem 

conhecimentos. Através da partilha do que cada um fez e descobriu, puderam aprender 

uns com os outros. Ao comunicarem, matematicamente, verbalizaram os seus raciocínios, 

recorreram a novos termos e trocaram ideias com os colegas, o que ajudou a “organizar e 

clarificar o seu próprio pensamento mas também a ter em atenção as ideias (…) dos 

outros” (Moreira, & Oliveira, 2003, p.59).  

Relativamente à tarefa em questão, mais uma vez, foi possível verificar quais eram 

as ideias que as crianças tinham sobre as formas. Nesse sentido, destaca-se o estímulo 

que houve para sensibilizar o grupo, quanto à existência das formas no dia-a-dia e o facto 

de se ter incentivado as crianças a fazerem as descobertas por si mesmas, de uma forma 

que as divertiu, motivou e, em simultâneo, permitiu que aprendessem mais.  
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Com esta tarefa, esperava-se sobretudo que se recordassem das figuras geométricas e 

sólidos geométricos mencionados na primeira tarefa, sendo capazes de identificar 

algumas dessas figuras geométricas e algum sólido geométrico, relacionando-os com o 

meio envolvente, o que se verificou em grande parte dos elementos do grupo. 

 

Dificuldades 

As crianças de três anos observaram os espaços interior e exterior, mas não fizeram 

nenhuma descoberta. No entanto, estiveram atentas às descobertas dos colegas. Algumas, 

por imitação, apontavam para determinados objetos e referiam o que era, mas muitas 

vezes não faziam a identificação de forma correta.  

Já no momento da composição com diferentes figuras geométricas, as composições 

dos mais novos foram mais simples, bem como a explicação que forneceram sobre o que 

fizeram. Também não identificaram todas as figuras geométricas. Apenas uma criança de 

três anos compreendeu o que se pretendia e demonstrou interesse, desde o início até ao 

fim da atividade. Embora não fazendo parte dos elementos mais novos do grupo, o H.A. 

não contou, nem identificou corretamente as figuras utilizadas. Mais uma vez, através do 

seu desempenho, permaneceram as dúvidas sobre a origem do seu comportamento. 

 

• Tarefa 3 – Exploração de figuras geométricas e sólidos geométricos através 

de histórias (ver Apêndice IV) 

Exploração do livro My Very Book of Shapes, de Eric Carle 

Começou-se por explorar o livro da figura 30. Sendo este à base de imagens resultou 

de forma positiva, tal como se pode constatar através dos exemplos de episódios de 

ensino que se seguem: 
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repetir e quais são os elementos que vêm antes ou depois de outros (Moreira, & Oliveira, 

2003). Foi isso mesmo que as crianças tiveram que fazer. Ainda houve espaço para a 

construção de outros frisos, sem se limitarem à simples reprodução, usando a criatividade. 

Tal como na segunda tarefa, quando fizeram a composição com figuras geométricas, as 

artes visuais aliaram-se à matemática.  

Há que sublinhar as ações de alguns elementos do grupo, sem que nada lhes tivesse 

sido solicitado, como foi o caso dos desenhos onde se encontravam papagaios de papel e 

da reprodução de figuras geométricas com recurso a canetas. Aplicaram, assim, os 

conhecimentos que adquiriram ao longo das tarefas, o que é positivo.    

No final, pretendia-se, essencialmente, que as crianças fossem capazes de nomear 

e associar o nome às figuras geométricas corretas. Também se esperava que conseguissem 

reproduzir o friso, o que se verificou por parte dos elementos mais velhos do grupo. Foi 

possível verificar o que é que aprenderam, principalmente se as crianças já eram capazes 

de identificar as figuras geométricas. 

 

Dificuldades 

Os mais novos limitaram-se a ouvir os colegas a imaginarem a história, partindo 

das imagens do livro. 

Na segunda parte da tarefa, foram as crianças mais novas que tiveram mais 

dificuldades com o friso, não só na própria carimbagem, como também na reprodução 

deste, sendo que as de três anos não conseguiram reproduzir todas as figuras. Quanto ao 

friso que resultou menos bem foi o do H.A., não se compreendendo a razão. 

 

3.2. Descrição do Processo e Análise de Dados em Contexto de 1º Ciclo 
 

3.2.1. Procedimentos 

 

A segunda parte do estudo investigativo deu-se em contexto de 1º ciclo, ao longo 

da Prática Profissional III, existindo um seguimento da temática a investigar. 
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À medida que a prática profissional foi decorrendo, as atividades a desenvolver 

foram sendo programadas, elaborando-se estratégias que contribuíssem para a 

investigação e selecionaram-se os instrumentos de recolha de dados. Quanto à 

programação das atividades, tudo foi construído de modo a ir ao encontro do Programa 

do 1º ciclo, respeitante ao quarto ano de escolaridade. Para além disso, a professora titular, 

tendo conhecimento das finalidades do estudo, teve o cuidado de propor a implementação 

de algumas atividades que se relacionassem com o mesmo, sempre que possível.   

Para que todo o trabalho fosse concretizado, a consulta e análise de documentos 

foi fundamental, sendo de salientar o Programa do 1º ciclo. Deste modo, ao longo das 

tarefas, os participantes no estudo foram observados, utilizaram-se registos escritos e 

tiraram-se fotografias aos trabalhos dos alunos. Por fim, foi realizada uma entrevista à 

professora titular, a fim de se complementar a investigação e conhecer a sua opinião.   

No final da investigação, em contexto de 1º ciclo, analisaram-se os dados 

recolhidos, retirando-se as conclusões mais importantes, tal como no pré-escolar, de 

forma a obter as respostas às questões do estudo, nomeadamente: 

• Como desenvolver conceitos geométricos e de medida, associando a matemática 

ao quotidiano?   

• Quais os contributos da exploração da realidade na construção do conhecimento 

geométrico e de medida? 

 

3.2.2. Ambiente Educativo 

 

A intervenção começou no dia vinte e um de fevereiro de 2017 e terminou no dia 

31 de maio de 2017, tendo ocorrido sempre duas vezes por semana. Tal como o estágio 

correspondente ao pré-escolar, este também se realizou no Agrupamento de Escolas de 

Santiago Maior, em Beja. 

A fim de clarificar em que contexto decorreu a investigação, apoiando-me na 

entrevista realizada à professora titular (ver Apêndices XII e XIII), há que dar a conhecer 

o ambiente educativo e o grupo de participantes, destacando o que se refere à matemática. 
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 Desta forma, segundo a professora, sete alunos apresentam um desempenho 

excelente na área em causa, mas os restantes, ou seja, seis têm um desempenho 

satisfatório, necessitando de muito apoio individualizado.      

No que respeita à aprendizagem, a maioria tem muito interesse e empenha-se. Já 

os alunos com mais dificuldades “não manifestam muito interesse, principalmente na 

resolução de situações problemáticas ou nos exercícios que exigem cálculo mental”. 

Quanto à geometria, no geral, o desempenho da turma é bom e “os alunos 

demonstram gosto pelos conteúdos”. No entanto, a respeito dos alunos menos 

empenhados e/ ou com muitas dificuldades a nível geral, as maiores dificuldades dão-se 

quando se passa “para a abstração, para o rigor, para a nomenclatura”. Contudo, 

“enquanto experimentam e relacionam com o mundo ao seu redor demonstram 

facilidade”. 

De acordo com a professora, as maiores dificuldades devem-se ao facto de, 

“muitas vezes, as crianças chegarem ao 1º ciclo com algumas lacunas relativamente a 

noções espaciais, ao reconhecimento do próprio corpo, à perceção das formas e figuras, 

conceitos essenciais para a aprendizagem da geometria”. Esta acrescenta a extensão do 

programa e, consequentemente, a falta de tempo para que os conteúdos sejam explorados.  

Para além da matemática, há outras aspetos importantes quando se aborda o 

ambiente educativo, os quais se encontram em anexo (ver Anexo II).   

 

3.2.3. Tarefas Desenvolvidas 

 

De modo a dar seguimento à investigação iniciada em contexto de pré-escolar, o 

estudo prosseguiu com os mesmos objetivos, ou seja, compreender como é que os alunos 

podem desenvolver conceitos geométricos e de medida, estabelecendo-se uma relação 

entre estes e o quotidiano. Para tal, pretende-se dar resposta às questões já indicadas no 

estudo. Os objetivos traçados são iguais aos do pré-escolar, planificando-se, igualmente, 

tarefas, nas quais os conceitos geométricos e de medida se encontravam relacionados com 

o quotidiano. Contudo, obviamente, as tarefas foram idealizadas de acordo com o 

programa do 1º ciclo, mais propriamente no que se refere ao quarto ano de escolaridade 

(ver Apêndice V). Importa clarificar que a tarefa 4 (ver Apêndices XI e XII e Anexos IV, 
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V e VI), sobre o dinheiro, não se encontra no corpo do trabalho, devido ao limite de 

páginas impostas, mas é uma das que se destaca.  

  

o Análise dos Resultados Observados   

• Tarefa 1 – As Pavimentações (ver Apêndice VI) 

Diálogo Inicial  

Começou-se por questionar os alunos sobre as pavimentações, tal como se pode 

verificar na tabela que se segue:  

Tabela 1 – Diálogo Inicial sobre as Pavimentações 

Questão  

O que são pavimentações? 

Respostas 

-A estrada (aluno Q).  

De facto, a estrada não deixa de ser 
pavimentada, ou seja, é coberta de 
revestimento, daí a ligação que o aluno 
estabeleceu. 

-O chão.  

Foi o que a maioria dos elementos da 
turma respondeu. O chão é composto por 
pavimento, o que levou os alunos a 
estabelecerem uma relação com as 
pavimentações. 

-A calçada de Lisboa, no Terreiro do 

Paço, tem pavimentações (aluno Q). 

O aluno recordou-se da calçada que, de 
facto, se trata de uma pavimentação. 

-O chão e a parede (aluna R).  

A parede branca e lisa da sala de aula, que 

a aluna R considerou tratar-se de uma 

pavimentação, não estabelecia qualquer 

relação com o conceito em causa. 

 

Relativamente aos comentários da turma (ver Tabela 1), não houve confirmações se 

estes estariam certos sobre as ideias que tinham em torno das pavimentações, pois no 

momento seguinte, com o que iriam ver, poderiam chegar a essas conclusões por eles 

próprios.    
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Diálogo sobre o excerto do vídeo “Isto é Matemática - O Estranho Mundo de 

Escher”  

No momento da visualização do vídeo, todos se encontravam atentos e 

entusiasmados. No fim, levantaram-se algumas questões, tal como se pode constatar na 

tabela seguinte:  

Tabela 2 – Diálogo sobre o Excerto do Vídeo Visualizado 

Questões Respostas 

-O que observaram no 

vídeo? 

 

 

 

-Vimos exemplos de pavimentações nos azulejos, nas 

calçadas e nos favos das abelhas.   

Esta foi a resposta da maioria dos elementos da turma.  

-Na sequência deste diálogo, o aluno Q reforçou que a 

pavimentação também se encontra na calçada portuguesa, 

tal como tinha mencionado antes de visualizar o vídeo. 

-Já repararam que as 

pavimentações também 

estão presentes na 

natureza? 

 

-O aluno T recordou-se dos favos das abelhas, tendo 

afirmado que se tratam de animais muito inteligentes, pois 

poupam trabalho, devido à forma dos favos.  

-Imediatamente, o seu colega C concordou, reforçando que 

assim têm menos trabalho.  

Estas foram, sem dúvida, observações interessantes. 

-O que aconteceria se 

os favos fossem 

circulares?  

-Não podia ser, porque sobravam espaços; ficavam buracos 

(aluno E). 

Através da sua resposta, o aluno E demonstrou ter 

compreendido o que são pavimentações. 

-Antes do vídeo, 

disseste que as 

pavimentações se 

encontravam na parede 

da sala. Agora que já 

-A aluna C concluiu que estava enganada, embora não 

tivesse conseguido explicar o motivo.  

-O colega E auxiliou-a, clarificando que a parede da sala 

não precisava de ter azulejos, mas tinha que ter figuras a 
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O facto de não se ter começado a atividade com a explicação sobre o que eram 

pavimentações contribuiu para suscitar a curiosidade e captar a atenção, relativamente ao 

momento que se seguiu, nomeadamente a visualização do vídeo. Através deste, foi 

possível tirarem conclusões sobre o que são pavimentações, estabelecendo uma 

comparação com o que referiram inicialmente. Através de exemplos que surgiram ao 

longo do vídeo, constataram que a geometria está presente na arte, na natureza e em tudo 

o que fazemos, tal como defendem Breda et al. (2011). O vídeo também contribuiu para 

o desenvolvimento do sentido espacial e conhecimento das propriedades das formas que 

se encontram presentes no mundo real.     

Depois da observação do vídeo e de se retirarem as principais conclusões, houve 

oportunidade para pôr em prática o que aprenderam, construindo pavimentações, de 

forma livre, manipulando os blocos padrão. Foi importante terem contactado com os 

materiais, manipulando-os, sem lhes ser imposta a pavimentação que deveriam fazer, 

deixando-os recorrer à criatividade e aplicando os conhecimentos sobre o conteúdo em 

causa.   

Quanto à atividade em que tiveram que construir uma pavimentação, tendo por 

base as instruções escritas de um colega, esta permitiu trabalhar a linguagem matemática, 

mas também a comunicação escrita. Para além de se explorarem as pavimentações, 

implicava a identificação de polígonos e contribuiu para o desenvolvimento da perceção 

visual.  

Relativamente à última atividade, que consistiu na aplicação da “técnica da 

dentada”, suscitou um grande interesse por parte da turma, tendo permitido aplicar a 

técnica que visualizaram no vídeo, embora de forma mais simples, de modo a ir ao 

encontro das faixas etárias em causa.  

Tendo em conta os conteúdos explorados, há que acrescentar a importância do 

trabalho desenvolvido, estabelecendo-se uma ligação com Breda et al. (2011). Estes 

referem que o sentido espacial passa por reconhecer, visualizar, representar e transformar 

formas geométricas e, ainda, modos de olhar para o espaço bidimensional e 

tridimensional, por exemplo através das pavimentações. Foi isso que os alunos fizeram 

ao longo das atividades já enumeradas.   
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Dificuldades 

Na abordagem inicial sobre as pavimentações, no geral, não sabiam explicar, 

claramente, do que se tratava, sobretudo devido a dificuldades em expressarem-se 

oralmente. Já no momento das construções livres com blocos padrão, inicialmente, houve 

algumas dificuldades, principalmente por parte de duas alunas, tal como foi indicado 

anteriormente. Quanto à aplicação da “técnica da dentada”, tiveram que decidir qual seria 

a figura à qual iriam recorrer e que “dentada” iriam fazer. Alguns alteraram o que tinham 

idealizado, ao aperceberem-se de que não resultaria, mas é nessa oportunidade de pensar 

e experimentar que se encontra a riqueza da aprendizagem.  

As maiores dificuldades verificaram-se quando foi necessário escreverem 

instruções, com base nas imagens das pavimentações que lhes foram fornecidas, a fim de 

que os colegas construíssem as pavimentações, de acordo com o que lessem, sem terem 

acesso às imagens das pavimentações correspondentes a essas instruções.  

A maioria revelou dificuldades em expressar-se através da escrita, faltando clareza, 

objetividade e uma linguagem cuidada. Grande parte desses pequenos textos eram muito 

repetitivos, tornando-se confusos para os seus destinatários e alguns encontravam-se 

incompletos. Por isso mesmo, nesses casos, foi necessário que fossem fornecidas algumas 

instruções, oralmente. Em algumas situações, tal como foi exemplificado anteriormente, 

verificou-se, ainda, ausência de vocabulário geométrico.        

Considero que a turma precisa de realizar mais atividades como estas, onde se articula 

a matemática e o português, pois por vezes existem dificuldades, ao nível da oralidade e 

da escrita, o que acaba por afetar a compreensão matemática. Este é um trabalho que 

deverá ser realizado continuamente, a fim de que se evolua de modo progressivo.  

 

• Tarefa 2 – Localização e orientação no espaço (ver Apêndice VIII) 

Diálogo inicial  

No início da aula, questionou-se a turma sobre a forma como nos orientamos. 

Todos demonstraram saber que existem diferentes instrumentos que permitem que 

nos orientemos. A fim de se indicar e mostrar outro exemplo, observaram um cartão 

de coordenadas do banco.  
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Na tabela que se segue é possível verificar algumas das respostas dos alunos, ao 

longo do diálogo inicial: 

Tabela 6 – Diálogo Inicial sobre a Orientação e Localização no Espaço 

Questões Respostas 

 -Para nos orientarmos e 

localizarmos no espaço 

precisamos de determinados 

instrumentos. Podem dar alguns 

exemplos? 

-O GPS (aluno D). 

Tal como se esperava, fez-se referência ao 

Sistema de Posicionamento Global (GPS), 

enquanto instrumento de orientação e 

localização, tendo sido esta a primeira 

resposta. 

-A rosa-dos-ventos (aluno O). 

-A bússola e as estrelas (aluno B). 

Este aluno comentou que, uma vez que 

pertence ao grupo dos escuteiros, já recorreu a 

essas formas de orientação. 

-Sabem que cartão é este e para 

que serve? (a pergunta foi dirigida 

à turma, mostrando-se um cartão 

de coordenadas do banco) 

-É um cartão de dados (aluna F). 

-A minha mãe tem um cartão assim (aluna H).  

-Por fim, os alunos D e E acabaram por 

observar que no cartão se encontravam 

coordenadas e era exatamente isso que se 

pretendia que constatassem. 

-Aprenderam, assim, que há coordenadas que 

servem como uma forma de segurança, quando 

se realizam pagamentos pela internet, tal como 

a aluna H afirmou. 

 

Exploração de um mapa de uma zona de Beja 
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-Rua Conselheiro Meneses e a Rua de Lisboa.  

-Dá exemplos de ruas que 

sejam perpendiculares. 

-Rua das Alcaçarias e Rua de D. Afonso III (aluno M e 

aluna N). 

-A Rua Pablo Neruda é perpendicular à Rua Ezequiel 

Soveral Rodrigues (aluno M e aluna N). 

-Tal como o aluno B, a maioria observou que a Rua José 

Moedas e a Rua Fernando Pessoa também são 

perpendiculares.     

-A Rua Conselheiro de 

Meneses e a Rua de 

Lisboa são paralelas? 

Como o podes 

comprovar? 

 

- Sim, porque não se tocam (aluno B). 

Esta foi uma resposta simples, mas que se encontra correta 

e demonstra que o aluno compreende o conceito em causa. 

-Todos deram uma resposta afirmativa e as justificações 

foram semelhantes, mas a aluna N acrescentou que, caso 

as ruas se prolongassem, nunca se iriam tocar. 

-Procura, no mapa, a tua 

escola, assinalando-a 

com um X. 

-Todos o fizeram facilmente, demonstrando a sua 

capacidade em utilizar um mapa e procurar um 

determinado local.   

-Traça, no mapa, o 

percurso da tua escola 

até ao Castelo de Beja. 

Descreve esse percurso, 

usando os quartos de 

volta. 

 

-O facto de traçarem no mapa o percurso não suscitou 

dificuldades. 

-Quando se solicitou a descrição do percurso da escola até 

ao castelo, foi onde se verificaram mais dificuldades, por 

parte da turma, havendo confusões entre esquerda e direita 

e muitas dificuldades em explicarem o percurso por 

escrito. Considero que se deve, essencialmente, a 

dificuldades relacionadas com o português. Apesar das 

dificuldades, nessas descrições surgiu vocabulário ligado à 

direção, ao sentido e à distância.  
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-Importa referir que o aluno E se destacou, sabendo 

fornecer uma explicação adequada, com uma informação 

clara e simples, partilhando essa explicação com a turma, 

o que é positivo. Este escreveu o seguinte: Um quarto de 

volta à direita, sempre em frente, um quarto de volta à 

direita, sempre em frente, um quarto de volta à esquerda, 

sempre em frente, um quarto de volta à esquerda, sempre 

em frente, um quarto de volta à direita, sempre em frente, 

um quarto de volta à esquerda, sempre em frente, um 

quarto de volta à direita, sempre em frente, um quarto de 

volta à direita sempre em frente, um quarto de volta à 

direita.  

-Formula uma questão 

possível de colocar, com 

base no mapa. 

-Gerou algumas dúvidas. Os alunos estão habituados a 

responder e não a formular questões. Apesar disso, 

acabaram por conseguir entender o que se pretendia e 

todos pensaram numa pergunta, querendo ler o que tinham 

escrito.  

-O aluno F escreveu: Procura no mapa a tua escola, 

assinalando-a com um X. Contudo, essa questão já tinha 

sido levantada, o que revela falta de atenção.   

-O aluno D perguntou o seguinte: Quantas escolas existem 

neste mapa? 

-A aluna N solicitou: Indica o nome de uma rua circular. 

 

Desenho de Percursos 

Seguiu-se o momento de desenhar o percurso de casa até à escola. Inicialmente, 

alguns não sabiam o que fazer, justificando-se pelo facto de morarem longe. Apesar disso, 

foram incentivados e, rapidamente, começaram a experimentar e fizeram o percurso, 

embora uns com mais detalhes do que outros, tal como se poderá observar através dos 

exemplos que se seguem: 
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Em relação ao desempenho da turma, no geral, a maioria soube responder às questões 

que foram feitas no decorrer das atividades, tal como se pode verificar nos exemplos 

apresentados anteriormente. O facto de o conteúdo já ter sido explorado com a professora 

facilitou bastante. Apesar disso, a aluna H não conseguiu reconhecer como ângulos os 

pares de direções associados respetivamente à meia volta e ao quarto de volta. A mesma 

aluna, juntamente com os alunos H e I, também não reconheceram quando é que duas 

retas são perpendiculares. Todos esses alunos recebem apoio, logo, é natural que tivessem 

tido dificuldades acrescidas.  

Há que acrescentar que, com a última atividade, os elementos da turma tiveram que 

visualizar, mentalmente, o percurso que realizam todos os dias, transpondo-o para o 

papel. Ninguém se esqueceu de assinalar vários locais pelos quais passa de casa até à 

escola, mas uns foram mais detalhados do que outros. Ao longo da atividade, 

encontravam-se bastante atentos e motivados.  

 

- Considerações 

Aspetos Positivos 

Há que ter em conta que, em determinadas situações do dia-a-dia, basta uma 

localização relativa, recorrendo-se simplesmente a termos relativos e subjetivos. No 

entanto, em certas situações, é preciso a localização absoluta. Nesse caso, recorre-se a um 

sistema de referência que assegure exatidão na localização. Desde cedo, sentiu-se 

necessidade de desenvolver sistemas de referência e instrumentos para determinar 

posições, localizações e direções. Por exemplo, há a rosa-dos-ventos, a bússola e o GPS 

(Breda et al., 2011). Os alunos souberam indicar como exemplo esses instrumentos e 

demonstraram estar conscientes da importância e função dos mesmos, o que é positivo.  

Relativamente ao mapa que se explorou, bem como ao percurso que se elaborou, 

inserem-se no tópico respeitante à orientação espacial, surgindo logo no 1º ciclo e 

abrangendo um conjunto de conceitos e ideias geométricas significativas para que os 

alunos desenvolvam o sentido espacial (Breda et al., 2011). Assim, tarefas de 

interpretação de percursos e utilização de mapas, tais como as que foram realizadas, são 

importantes para o desenvolvimento desses conceitos. Para além disso, relacionam-se 

com outros conceitos e termos matemáticos de relevo na geometria, como o paralelismo, 
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a perpendicularidade, o ângulo, a direção, a orientação, a distância e as coordenadas. De 

facto, estes termos foram usados pela turma, ao longo das atividades em questão. Os 

alunos constataram que os mesmos são aplicados no quotidiano, por exemplo, ao 

fornecermos indicações a alguém.  

Há que salientar o desenho do percurso de casa até à escola, pois foi onde houve mais 

envolvimento por parte de todos os elementos da turma. Foram-me chamando várias 

vezes, demonstrando um gosto enorme por partilhar algo sobre eles próprios, neste caso 

o percurso que fazem diariamente.  

Tendo em conta o que se explorou, importa acrescentar que as competências ligadas 

ao sentido espacial são desenvolvidas, progressivamente, partindo da experiência ou 

experimentação em atividades espaciais concretas e com base em conhecimentos pré-

adquiridos (Instituto Politécnico de Setúbal [IPS], 2009).  

De acordo com o IPS (2009), o contacto com objetos físicos que nos rodeiam 

contribui para que se construam representações mentais, permitindo formar e manipular 

imagens visuais. Com o tempo, essas representações tornam-se mais completas e 

complexificam-se e outras vão-se desenvolvendo, permitindo, por exemplo, que se 

estabeleçam relações entre os objetos, que se compreenda informação que não se pode 

observar diretamente e que se desenvolva o raciocínio geométrico formal. Tais 

competências relacionam-se entre si.  

Há que ter consciência de que a “perceção que se tem do espaço é tanto mais forte 

quanto mais desenvolvida for a capacidade de raciocinar sobre esse mesmo espaço, 

estabelecendo relações e construindo representações mentais que nos servem de suporte 

ao raciocínio e à compreensão” (IPS, 2009). Do mesmo modo, as relações espaciais 

estabelecidas assentam na perceção do espaço que nos rodeia. Assim, “o raciocínio 

geométrico é tanto mais potente quanto mais fortes forem as relações espaciais que 

consigamos estabelecer e quanto melhor for a percepção que temos do espaço e vice-

versa” (IPS, 2009). 

Perante os aspetos referidos anteriormente, constata-se a importância de se 

realizarem atividades com vista à localização e orientação no espaço. Para além disso, a 

tarefa em questão, desde a exploração do mapa, até ao desenho dos percursos, tratou-se 

de uma situação real que os alunos já conheciam e permitiu que se recordasse alguns 
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aspetos que, no caso de alguns elementos da turma, já estavam esquecidos, e que 

aplicassem os seus conhecimentos. A maioria não apresentou dificuldades, 

principalmente porque os conteúdos explorados já tinham sido abordados durante o ano 

letivo.   

 

Dificuldades  

Ao explorarem o mapa, a respeito do percurso que tiveram que descrever, da 

escola até ao castelo, há que salientar a dificuldade em se expressarem por escrito, 

dificuldade essa que já tinha sido verificada noutras atividades. Desta forma, considero 

que é preciso continuar a insistir em tarefas que se articulem com o português, 

nomeadamente no que diz respeito à expressão oral e escrita, caso contrário as 

dificuldades tendem a permanecer.    

Em relação ao percurso que realizam diariamente, de casa até à escola, 

inicialmente, alguns não estavam seguros, quanto à forma como o iriam passar para o 

papel, mas depois de refletirem e de encontrarem uma solução que permitisse a 

representação do mesmo, empenharam-se totalmente no que se encontravam a fazer. 

 

• Tarefa 3 – Volumes e capacidades (ver Apêndice IX)  

Abordagem inicial  

Ao questionar a turma sobre o volume, o aluno O respondeu: O volume é o peso. 

Os alunos C e E não concordaram com a afirmação do colega, tendo afirmado que o 

volume é o espaço que um objeto ocupa em comprimento e altura. Outros, tal como as 

alunas J, P e R, não souberam responder, quando lhes foi dirigida essa questão.  

Consequentemente, realizou-se uma atividade prática, presente no manual de 

matemática, a fim de compreenderem o que se entende por volume:  
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conhecimento informal e pelas noções intuitivas, a fim de se compreender o conceito de 

volume. Por exemplo, no início, a turma teve oportunidade de expressar as suas ideias, a 

respeito do volume, tendo-se constatado que alguns alunos tinham esse conceito presente. 

Considero que, mais importante do que fazer cálculos, o primeiro passo deve 

passar por compreender o conceito. Por isso mesmo, a turma observou os copos com água 

e o pedaço de plasticina num dos copos, tendo facilitado a compreensão do volume.  

Observar e refletir sobre o que se observa é relevante e contribui para a 

aprendizagem. Assim, também foram realizadas estimativas, que implicaram igualmente 

a observação dos objetos para se poder levantar suposições sobre o volume dos mesmos.  

Ao longo da tarefa, houve espaço para a partilha de ideias entre a turma, o que é 

benéfico. Explorou-se a grandeza volume, recorrendo-se a materiais que se usam no dia-

a-dia, sendo de destacar os pacotes de leite, com os quais os alunos se encontram 

familiarizados. Para além disso, acabaram por efetuar alguns cálculos de volume, tirando-

se partido de objetos comuns, sem se privilegiar a memorização do modo como se calcula 

o volume, mas sim a compreensão, através da observação, reflexão e descoberta. Esta 

tarefa foi composta por atividades que motivaram a turma, contribuindo para que 

compreendessem que as aprendizagens adquiridas sobre o volume são bastante úteis no 

dia-a-dia. No geral, os objetivos esperados foram alcançados, o que é positivo.  

 

Dificuldades  

Na abordagem inicial, uma minoria teve dificuldades em expressar o que pensava 

sobre o volume. Se se ficasse pelo diálogo tudo seria mais abstrato, mas não foi o que 

aconteceu. Ao longo da tarefa, com os exemplos práticos e com o que fizeram, todos 

compreenderam melhor o que era o volume, principalmente alunas como a J, a P e a R, 

que já tinham sido mencionadas, por não terem sabido responder o que era o volume.  

Relativamente ao cálculo de volumes, verificou-se uma certa insegurança e 

dificuldade, simplesmente porque muitos não dominam as tabuadas, aspeto que é preciso 

melhorar.  

Quanto à última atividade, sobre volumes e capacidades, sobretudo na última 

questão, quando se perguntou se a caixa perderia capacidade, ao tirar líquido desta, os 
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alunos hesitaram e surgiram algumas dúvidas. Não estavam à espera desta questão, o que 

os levou a refletir, mas é importante fomentar essa reflexão.   

 

4. Considerações Finais  
 

O presente estudo surgiu a fim de se compreender como é que é possível desenvolver 

conceitos geométricos e de medida, estabelecendo-se uma relação entre estes e o 

quotidiano, tanto ao nível do pré-escolar, como do 1º ciclo. Com base nesse objetivo, 

pretendeu-se dar resposta às seguintes questões:  

• Como desenvolver conceitos geométricos e de medida, associando a matemática 

ao quotidiano?   

• Quais os contributos da exploração da realidade na construção do conhecimento 

geométrico e de medida? 

 

o Contexto de Educação Pré-Escolar 

Tendo em conta a finalidade da investigação, idealizei três tarefas, já descritas e 

analisadas neste estudo, a fim de que se realizassem determinadas aprendizagens.   

No decorrer da investigação, procedeu-se a registos escritos e fotográficos. Deu-

se, ainda, um cruzamento das observações das tarefas com a entrevista realizada à 

educadora (ver Apêndice XVI).   

Após a implementação de todas as tarefas previstas, foi possível constatar que, 

quanto ao reconhecimento de figuras e formas geométricas, a maioria das crianças mais 

novas não o faziam, mas à medida que se explorou tal aspeto nas atividades, estas foram 

fazendo o reconhecimento das mesmas. As que entraram mais recentemente para o grupo 

continuaram sem o fazer e a criança “H.” também não demonstrou ter adquirido tal 

aprendizagem. Tal como a educadora, tenho dúvidas se, em certos momentos, as atitudes 

dessa criança são propositadas ou se se devem simplesmente ao facto de ainda não ter 

adquirido determinadas aprendizagens. Há que desenvolver estratégias que a motivem e 

a estimulem. Quanto ao grupo, no geral, considero que já foram adquiridas certas 
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aprendizagens importantes, sendo que estas vão ao encontro das faixas etárias dos seus 

elementos e da forma como estes são estimulados no jardim-de-infância. 

Complementando as caraterísticas do grupo, dando destaque à geometria e 

medida, de acordo com as respostas fornecidas pela educadora no momento da entrevista 

(ver Apêndice XIV), as crianças demonstram interesse na aprendizagem desse conteúdo. 

Diariamente, a educadora constata que há diversas situações que envolvem a mobilização 

de ideias geométricas, portanto tenta tirar partido destas. Esta considera que o trabalho 

desenvolvido no âmbito da investigação foi importante, pois relacionou-se a geometria e 

medida com o quotidiano e, para além disso, defende que as crianças aprendem mais, 

desde que seja com base nos seus interesses e partindo das suas experiências anteriores, 

o que se verificou. Deste modo, esta concluiu que as tarefas desenvolvidas foram ao 

encontro da curiosidade e interesse das crianças, sempre apoiadas na imaginação e 

criatividade da estagiária. 

Não poderia deixar de frisar determinados aspetos já mencionados no 

enquadramento teórico e que vão ao encontro das tarefas desenvolvidas.   

Assim, recordo que, segundo Silva et al. (2016), a matemática é essencial no 

quotidiano e para aprendizagens futuras, logo, importa que, desde cedo, as crianças sejam 

estimuladas nesse sentido, a fim de que conheçam e representem o mundo que as rodeia, 

atribuindo-lhe significado. Cerquetti-Aberkane e Berdonnear (1997) também defendem 

que é importante explorar situações da vida prática, permitindo que se apliquem os 

conhecimentos matemáticos, atribuindo-lhes sentido. Para tal, importa que se observem 

e manipulem objetos com diferentes formas geométricas, a fim de que, gradualmente, se 

possam distinguir, nomear e identificar. Esses autores referem-se, ainda, à construção e 

reconhecimento de padrões, que contribuem para o desenvolvimento algébrico, e ao facto 

de, naturalmente, as crianças criarem padrões.  

Tudo deve ser feito de forma a proporcionar uma aprendizagem significativa, tal 

como refere Neto (2016), a respeito da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. 

Não se pretende a memorização, mas sim a compreensão, atribuindo aos mais novos um 

papel ativo e partindo do seu conhecimento prévio. Neto (2016) defende, assim, que a 

geometria deve relacionar-se com as vivências das crianças, mediante a realização de um 

conjunto de ações, que possibilitem, numa primeira fase, a visualização, identificação e 

classificação de figuras.  
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De facto, as tarefas tiveram início, partindo-se do que as crianças já conheciam, o 

que contribuiu para que compreendessem os conteúdos. Para além de observarem e 

tocarem nos objetos, fizeram composições e construíram padrões. O grupo fez as suas 

descobertas, desempenhando um papel ativo. Procurou-se apenas orientar as crianças, 

despertando-as a adquirir outro olhar, relativamente ao que as rodeia.  

Deste modo, as tarefas implicaram sempre um primeiro momento de observação, 

seguindo-se a reflexão em torno do que se observou, a comunicação e a partilha, com 

vista à aprendizagem da geometria e medida, ainda que de forma intuitiva, mas necessária 

e extremamente importante, pois é a partir do pré-escolar que se devem começar a 

explorar tais conteúdos.  

De forma a concluir a importância do trabalho desenvolvido, partilho a posição 

de Mendes e Delgado (2008), que defendem que a perceção que se tem quanto ao que nos 

rodeia é influenciada pelos conhecimentos e pela sensibilidade, quanto à geometria e 

medida, e isso desenvolve-se ao longo da vida. Começando-se de forma simples, há uma 

preparação para o futuro, onde progressivamente a aprendizagem da geometria e medida 

se irá complexificando, tal como se processa em qualquer outra aprendizagem.  

 

o Contexto de 1º Ciclo   

Tendo em conta a finalidade da investigação, mediante as tarefas já mencionadas 

no presente trabalho, pretendi que se realizassem determinadas aprendizagens que fossem 

ao encontro desta. Assim, todas as tarefas realizadas tiveram o grande propósito de 

contribuir para a construção do conhecimento geométrico e de medida, através da 

aplicação de situações reais.  

Ao longo da investigação, procedeu-se a registos escritos e fotográficos. Também 

se cruzaram as observações das tarefas com a entrevista realizada à professora titular (ver 

Apêndice XVII).   

Após a implementação de todas as tarefas, foi possível constatar que, no geral, a 

turma apresenta um bom desempenho. Obviamente, os alunos com N.E.E. possuem mais 

dificuldades, mas são empenhados e interessados. Também se verificam diferentes ritmos 

de aprendizagem e de trabalho, o que é natural, pois cada aluno é único. Existe uma aluna 
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que se destaca pelas suas grandes dificuldades, requerendo uma atenção e apoio especiais 

e, noutro extremo, encontra-se um aluno com um potencial enorme, não apresentando 

quaisquer dificuldades, desenvolvendo, corretamente, as tarefas e, normalmente, 

terminando primeiro do que os restantes elementos da turma. Há, ainda, duas alunas que 

só participam quando é solicitada a sua participação. Apesar das diferenças existentes, no 

geral, os resultados da turma foram positivos, tendo alcançado os objetivos pretendidos.   

Importa complementar as informações sobre o grupo e demonstrar a importância 

do estudo que se desenvolveu, tendo por base as respostas da professora titular durante a 

entrevista (ver Apêndice XV). 

Segundo esta, no grupo há sete alunos com um desempenho excelente na 

matemática, outros sete com um desempenho bom e os restantes com um desempenho 

considerado satisfatório. Trata-se de uma turma com alunos empenhados e interessados, 

contudo os que têm mais dificuldades não revelam tanto interesse. Quanto à geometria e 

medida, no geral, interessam-se pelos conteúdos. Onde há mais dificuldades, por parte 

dos alunos que apresentam dificuldades a nível geral e são menos empenhados, é na 

passagem da fase experimental para a conceção mais abstrata, sendo que para estes é 

mais simples enquanto experimentam e relacionam com o mundo ao seu redor.  

No entanto, a professora considera que as maiores dificuldades, muitas vezes, 

devem-se ao facto de se chegar ao 1º ciclo com certas lacunas, o que significa que no pré-

escolar determinados conceitos fundamentais para a aprendizagem da geometria e medida 

não foram devidamente explorados. Logo, importa que exista um trabalho nesse sentido, 

desde a educação pré-escolar, tal como já foi destacado no presente estudo. Outro aspeto, 

com o qual concordo passa pela extensão do programa, limitando o tempo de exploração 

dos conteúdos. Ainda assim, a entrevistada refere que nessa exploração é necessário 

desenvolver-se um trabalho muito relacionado com o quotidiano, de forma a possibilitar 

a evolução do pensamento geométrico, bem como favorecer a aprendizagem dos 

conteúdos.  

Portanto, tendo em conta as tarefas realizadas ao longo da investigação, a 

professora considera que o trabalho desenvolvido, explorando-se a geometria e medida 

associada ao quotidiano, foi muito importante. Esta defende que é visualizando, 

explorando e comparando que é possível estabelecer uma relação entre o mundo que nos 

rodeia e os conteúdos apresentados, permitindo melhorar os resultados. A professora 
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constata que, ao partir de experiências informais, que constituíram a base para um ensino 

mais formal, os alunos tiveram oportunidade de aprender a solucionar problemas, 

portanto a manipulação de materiais e a reflexão sobre as experiências realizadas foram 

bastante importantes na construção dos conceitos. 

Não poderia deixar de reforçar determinados aspetos presentes no enquadramento 

teórico e que vão ao encontro das tarefas que se realizaram.  

Assim, fazendo referência a Viseu et al. (2013), recordo que existe a tendência 

para que a geometria e medida seja explorada de modo abstrato. Contudo, esta não se 

deve pautar pela memorização e definição de técnicas de cálculo. Deste modo, certamente 

a geometria e medida não será encarada com a mesma dificuldade à qual Bishop (1983), 

mencionado por Gordo (1993) se refere, justificando-se pelo facto de se privilegiar a 

definição e reconhecimento de figuras geométricas e aspetos dedutivos da geometria. Por 

isso mesmo, nas atividades implementadas, a preocupação não se direcionou para a 

memorização, mas sim para a capacidade de observar, refletir, experimentar, manipular, 

construir, comparar, medir e desenhar, procurando-se estabelecer sempre uma ligação 

com o quotidiano. 

Também se procurou que a turma desempenhasse um papel ativo. Nesse sentido, 

mais uma vez, saliento a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, mencionada 

por Neto (2016), defendendo o papel ativo dos alunos. Apoiado em Fichbein (1975), Neto 

(2016) acrescenta a importância de se aprender fazendo, sempre em estreita relação com 

as vivências dos alunos. Só assim se poderão construir significados, conferindo sentido 

ao processo de ensino e aprendizagem. 

Há que acrescentar que é preciso ter em conta que a aprendizagem da geometria e 

medida deve levar à compreensão da realidade envolvente, construindo-se conhecimento, 

mediante situações que partem do real (Azevedo, 2013) e esse foi sempre um objetivo 

presente, no decorrer das tarefas desenvolvidas.  

Para além disso, tal como Barbosa (2003) defende, sem o conhecimento do 

conteúdo em causa é impossível interpretar, de forma completa, o mundo que nos rodeia, 

a transmissão de ideias torna-se reduzida e a visão da matemática não é nítida. Logo, é 

fundamental que a geometria e medida esteja presente na sala de aula e que se aposte 

nesta área, tirando-se partido do mundo que nos rodeia, estabelecendo sempre ligações 
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com a realidade. É preciso despertar nos alunos a importância e a existência da geometria 

e medida no quotidiano, levando-os a eles próprios a fazer essa descoberta, olhando de 

outra forma para tudo o que os rodeia, pois assim o processo de ensino e aprendizagem 

torna-se muito mais rico e benéfico para todas as partes envolvidas.    

 

o Limitações: 

Educação Pré-Escolar 

Quanto ao pré-escolar, o facto de me ter deparado com um grupo de diferentes 

faixas etárias não foi propriamente simples, pois o nível cognitivo em que cada criança 

se encontra acaba por interferir nas aprendizagens que são capazes de alcançar. Contudo, 

também torna o processo de ensino e aprendizagem mais rico e os mais novos podem 

aprender com os mais velhos, o que aconteceu em determinados momentos.  

Outro aspeto que acrescento passa pelo facto de na primeira tarefa todas as 

crianças se encontrarem presentes, mas nas tarefas seguintes algumas faltaram, o que não 

torna tão clara a evolução que sofreram ao longo da investigação. Ainda assim, o 

contributo das ações desenvolvidas no grupo foi positivo. Obviamente seria necessário 

mais tempo para produzir aprendizagens, mas foi possível presenciar o desenvolvimento 

de diferentes aprendizagens, em grande parte das crianças. 

 

1º Ciclo 

Relativamente ao 1º ciclo, a principal limitação passou por ter que organizar as 

atividades, de modo a ir ao encontro dos conteúdos que a professora titular pretendia que 

fossem explorados e as atividades em si foram sempre negociadas com esta.  

Também teria sido interessante e benéfico que se tivessem realizado outras tarefas 

no espaço exterior, dada a temática na qual se centrou a investigação. A própria professora 

referiu esse aspeto na entrevista (ver Apêndice XV). Contudo, para se sair com uma turma 

é necessário muita burocracia e ainda por uma questão de gestão de tempo, as tarefas 

realizaram-se na sala de aula.  
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Outro aspeto ligado ao tempo e que também aconteceu no pré-escolar passou pelo 

período destinado à investigação, dado que seria necessário mais tempo para que as 

aprendizagens fossem aprofundadas, mas foi possível presenciar o desenvolvimento de 

diferentes aprendizagens, em grande parte dos alunos, o que me leva a acreditar que 

relacionar a geometria e medida com o quotidiano facilitou o processo de ensino e 

aprendizagem, nesta turma.  

 

Sugestões para outros estudos: 

Em determinados momentos, ao longo das tarefas, verificaram-se dificuldades, ao 

nível da linguagem oral, no contexto de educação pré-escolar, e na oralidade e na escrita, 

no 1º ciclo.  

Logo, no pré-escolar, seria importante estudar a relação entre a matemática e a 

linguagem oral, tendo por base a pergunta: “A compreensão da geometria e medida fica 

comprometida pelo domínio da linguagem oral?”.    

Quanto ao 1º ciclo, foram observadas dificuldades relativas à produção do 

discurso oral, quando era necessário dar a conhecer pontos de vista e justificar opiniões, 

e na produção de texto, principalmente ao terem que descrever as pavimentações, 

fornecendo instruções aos colegas. Assim, em futuros estudos, seria interessante estudar 

a relação entre a matemática e o português, partindo-se da seguinte questão: “A 

compreensão da geometria e medida é influenciada pelo domínio do funcionamento da 

língua, na oralidade e na escrita?   

Quer no pré-escolar, quer no 1º ciclo, defendo que em ambos os estudos sugeridos 

anteriormente, seria importante manter uma estreita relação com o quotidiano.  

 

 

 

 

 



86 
 

Bibliografia  
 

Abrantes, P. (1999). Investigações em Geometria na Sala de Aula. In E. Veloso, H. Fonseca, J. 

Ponte, & P. Abrantes. (Orgs.). Ensino da Geometria no virar do milénio (pp.51-62). 

Lisboa: Departamento de Educação da FCUL. 

Alsina, C. (2008). Geometría y Realidad. Sigma Revista de Matemáticas, Nº 33, 165-179. 

Disponível em: 

http://documents.scribd.com.s3.amazonaws.com/docs/6924dfnsqoqn3qn.pdf.  

Azevedo, N. (2013). Atividades de investigação em Geometria: uma experiência no 2º ano de 

escolaridade. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação apresentada na Escola 

Superior de Educação de Lisboa e Instituto Politécnico de Lisboa. Disponível em: 

http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/2584/1/Atividades%20de%20investiga%C3

%A7%C3%A3o%20em%20Geometria.pdf.  

Barbosa, P. (2003, agosto). O Estudo da Geometria. Revistas Benjamin Constant, Artigo 3. 

Disponível em: 

http://www.ibc.gov.br/images/conteudo/revistas/benjamin_constant/2003/edicao-25-

agosto/Nossos_Meios_RBC_RevAgo2003_Artigo_3.pdf.    

Bardin. L. (2004). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70. 

Bivar, A., Grosso, C., Oliveira, F., Timóteo, M., Damião, H., & Festas, I. (2013). Programa e 

metas curriculares matemática: Ensino básico. Lisboa: Ministério da Educação e 

Ciência. Disponível em: 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/Matematica/programa_matemati 

ca_basico.pdf.  

Breda, A., Serrazina, L., Menezes, L., Sousa, H., & Oliveira, P. (2011). Geometria e Medida no 

Ensino Básico. Lisboa: Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular. 

Disponível em: 

http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/temas%20matematicos/070_Brochura_Geometria.pdf. 

Bressan, A., Bogisic, B., & Crego, K. (2000). La geometría en la educación general básica. In A. 

Bressan, B. Bogisic, & K. Crego, Razones para Enseñar Geometría en la Educación 



 
 

87 
 

Básica: Mirar, Construir, Decir y Pensar… (pp.9-18). Buenos Aires: Novedades 

Educativas.  

Cerquetti-Aberkane, F., & Berdonneau, C. (1997). Situando-se no Espaço. In F. Cerquetti-

Aberkane, & C. Berdonneau, O Ensino da Matemática na educação infantil (pp.130-

177). Porto Alegre: Artmed.  

Costa, C. (2000). Visualização, veículo para a educação em geometria. Escola Superior de 

Educação de Coimbra. Disponível em 

http://spiem.pt/DOCS/ATAS_ENCONTROS/2000/2000_08_CCosta.pdf. 

Dias, A., Oliveira, A., Pereira, C., Abreu, M., Alves, P., Basto, R.,…Narciso, S. (2013). 

Referencial de Educação Financeira para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico, o 

Ensino Secundário e a Educação e Formação de Adultos. Disponível em 

http://www.todoscontam.pt/SiteCollectionDocuments/ReferencialEducacaoFinanceira.p 

df. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência. 

Diário da República. (2014). Ministério da Educação – Decreto-Lei n.°176/2014, de 12 de 

dezembro. Disponível em https://dre.pt/application/file/63958168. 

Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an Educational Task. Dordrecht: D. Reidel Publishing 

Company. 

 
Gordo, F. (1993). A Visualização Espacial e a Aprendizagem da Matemática, Um estudo no 1º 

Ciclo do Ensino Básico. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação apresentada 

na Universidade Nova de Lisboa: Faculdade de Ciência e Tecnologias. Disponível em: 

https://run.unl.pt/bitstream/10362/278/1/gordo_1993.pdf. 

Instituto Politécnico de Setúbal. Escola Superior de Educação (2009). Programa de Formação 

Contínua em Matemática para Professores dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 2009 - 

2010. Setúbal: [ESES]. Disponível em: http://projectos.ese.ips.pt/pfcm/wp-

content/uploads/2010/01/Sentido_espacial_09-10.pdf. 

Mendes, C., & Delgado, C. (2008). Geometria – Textos de Apoio para Educadores de Infância. 

Lisboa: Ministério da Educação.    

Ministério da Educação. (1997). Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. Lisboa: 

Ministério da Educação. Disponível em: 



88 
 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/orientacoes_curriculares_pre_escolar.p 

df. 

Moreira, D., & Oliveira, I. (2003). Iniciação à Matemática no Jardim de Infância. Lisboa: 

Universidade Aberta. 

NCTM (1991). Normas para o currículo e a avaliação em matemática escolar. Lisboa: APM e 

IIE. 

Neto, R. (2016). Reflexões Sobre Aprendizagem Significativa em Geometria. Educação 

Matemática na Contemporaneidade: desafios e possibilidades: XII Encontro Nacional 

de Educação Matemática, São Paulo, (pp. 5-9). Disponível em: 

http://www.sbembrasil.org.br/enem2016/anais/pdf/5051_2734_ID.pdf.   

Ponte, J. P. (2002). Investigar a nossa própria prática. In GTI (Org.), Reflectir e investigar sobre 

a prática profissional (pp. 5-28). Lisboa: APM.   

Ponte, J. P. (1994). O estudo de caso na investigação em educação matemática. Disponível em: 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/94-Ponte(Quadrante-

Estudo%20caso).pdf. 

Ponte, J., & Serrazina, M. (2000). Didáctica da Matemática do 1º Ciclo. Lisboa: Universidade 

Aberta. 

Ponte, J., Serrazina, M., Guimarães, H., Breda, A., Guimarães, F., Sousa, H...Oliveira, P. (2007). 

Programa de Matemática do Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação.  

Quivy, R. e Campenhoudt, L. (1998). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: 

Gradiva. 

Silva, I., Marques, L., Mata, L., & Rosa, M. (2016). Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar. Lisboa: Ministério da Educação. Disponível em 

http://www.dge.mec.pt/ocepe/sites/default/files/Orientacoes_Curriculares.pdf.  

Teixeira, N. (2015). Metodologias de Pesquisa em Educação: Possibilidades e Adequações. 

Caderno Pedagógico, Vol.12, N.º 2, 7-17. Disponível em 

http://www.univates.br/revistas/index.php/cadped/article/view/955/943. 



 
 

89 
 

Vicente, M., & Ribeiro, J. (2016). Caderno de Educação Financeira – 2. Lisboa: Ministério da 

Educação. Disponível em 

http://www.todoscontam.pt/SiteCollectionDocuments/CadernoEducacaoFinanceira2.pdf 

Viseu, F., Almeida, J., & Fernandes, A. (2013, junho). O Conhecimento Didático de Geometria de 

duas professoras do 1.º ciclo. Unión Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 

N.º 34, 113-130. Disponível em 

http://www.fisem.org/www/union/revistas/2013/34/archivo11.pdf.  

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

Apêndice I – Distribuição das Tarefas Realizadas no Pré-Escolar 

  

Tarefas Objetivos Descrição 

Tarefa 1 – 

Exploração de 

imagens 

relacionadas 

com o Natal 

Identificar e distinguir: 

-Figuras geométricas, 

o círculo, o triângulo, o 

quadrado e o 

retângulo;  

-Sólidos geométricos, 

o cone e a esfera. 

A primeira tarefa realizou-se no dia treze 

de janeiro de 2017. 

Dado que a época natalícia tinha 

terminado há pouco tempo, tirou-se 

partido de decorações feitas na própria 

sala e de outras que se encontravam nas 

ruas, principalmente árvores de Natal.  

A tarefa foi realizada em pequenos 

grupos, enquanto as restantes crianças se 

encontravam noutras áreas da sala, 

realizando as atividades que registaram 

no quadro de atividades. 

Começou-se por mostrar imagens que as 

crianças já conheciam, tais como as das 

decorações da sala e da árvore de Natal 

que se fez no jardim-de-infância, 

partindo-se, depois, para outras. 

Tarefa 2 – À 

descoberta de 

figuras 

geométricas e 

sólidos 

geométricos 

 

 

 

-Procurar e identificar 

as mesmas figuras 

geométricas e sólidos 

geométricos da tarefa 

1; 

-Partilhar as 

descobertas realizadas 

em grande grupo. 

 

-Exploração da sala e do recreio 

 A segunda tarefa realizou-se no dia 

vinte de janeiro de 2017. 

Em primeiro lugar, recordou-se o que se 

realizou na primeira tarefa. 

Seguiu-se a observação das diferentes 

partes da sala e do recreio, sendo que 

cada criança tentou descobrir figuras 

geométricas e sólidos geométricos, 
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-Fazer uma 

composição, 

selecionando 

diferentes figuras 

geométricas; 

-Explicar o que foi 

feito, referindo como 

se fez, quais e quantas 

figuras geométricas 

foram utilizadas na 

composição.  

tendo partilhado, posteriormente, essas 

descobertas com os colegas.       

-Realização de composições com 

figuras geométricas  

Colocaram-se na mesa diversas figuras 

geométricas, de diferentes dimensões, 

para todos poderem selecionar as que 

melhor se adequavam, tendo em conta o 

que pretendiam fazer. 

No fim, cada um teve oportunidade de 

explicar aos colegas o que foi feito. 

Tarefa 3 – 

Exploração de 

figuras 

geométricos e 

sólidos 

geométricos 

através de 

histórias 

 

-Nomear as figuras 

geométricas 

observadas nas 

imagens; 

-Associar o nome às 

figuras geométricas 

corretas.  

 

 

 

-Reproduzir o padrão 

apresentado;   

-Explicar o que foi 

feito, referindo como 

se fez, quais e quantas 

-Exploração do livro “My Very First 
Book of Shapes”, de Eric Carle 

Sendo um livro à base de imagens e com 

a presença de figuras geométricas, as 

crianças imaginaram uma história, 

oralmente, em grande grupo, a partir das 

imagens que iam surgindo.  

Também associaram imagens às figuras 

geométricas correspondentes, que 

surgem ao longo do livro. 

-Construção de um padrão com 

figuras geométricas 

Ouviu-se uma pequena história.  

No fim, foi apresentado o friso que a 

personagem principal pretendia pintar. 

Este correspondia a um padrão 
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figuras geométricas 

foram utilizadas.  

geométrico. Individualmente, foi 

necessário reproduzir esse padrão. 

No fim, cada um explicou o que fez.  
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Apêndice II – Planificação da Tarefa 1 em Contexto de Educação Pré-Escolar 
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Introdução 
A presente tarefa terá a duração de cerca de 60 minutos no total. As crianças 

serão divididas em pequenos grupos, sendo que cada grupo levará cerca de 20 
minutos, enquanto os restantes colegas se encontrarão nas diferentes áreas da sala, 
de acordo com o que registaram no quadro de atividades.     

A partir desta tarefa pretende-se que se desenvolvam conceitos geométricos, 
estabelecendo-se uma relação entre estes e o quotidiano. 
Desenvolvimento 
Observar-se-ão, atentamente, várias imagens alusivas ao Natal. Assim, começar-

se-á por imagens que as crianças já conhecem, tais como as das decorações feitas 
na própria sala e a da árvore de Natal do jardim-de-infância, partindo-se para 
outras.  
Todas terão oportunidade de comentar as imagens, identificando o que 

observam. Chamar-se-á a atenção para a forma dos objetos que se encontram nas 
imagens, a fim de que se identifiquem as seguintes figuras geométricas: círculo, 
triângulo, quadrado e retângulo. Tirar-se-á, ainda, partido de determinadas 
imagens, para que se aprenda o nome de dois sólidos geométricos, nomeadamente 
a esfera e o cone. No caso da esfera, estabelecer-se-á uma relação com as bolas 
de futebol, facilitando o entendimento das crianças quanto ao que é uma esfera. 
Já no que se refere ao cone, mencionar-se-á os cones dos gelados. 
Discussão/ Reflexão  
Em pequenos grupos, haverá possibilidade de comunicarem oralmente, ouvindo-

se uns aos outros e apresentando as suas ideias e saberes, quanto a conceitos 
geométricos, sendo que em determinados momentos poderão concordar ou não 
com o que os colegas mencionarem. Para além do que observarem nas imagens, 
também poderão surgir situações de comparação, por exemplo, comparando-se as 
diferentes figuras e sólidos geométricos com objetos presentes no quotidiano. 
No final da tarefa, espera-se que as crianças já sejam capazes de identificar 

algumas figuras geométricas e algum sólido geométrico dentro do que se 
observou, estabelecendo uma relação entre estes e as decorações de Natal. 

Materiais 
-Computador 
-CD com imagens relacionadas com o Natal  
Avaliação 
A avaliação será efetuada com base na observação participante e nos registos das 
interações e das respostas das crianças ao longo da tarefa.  
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Apêndice III – Planificação da Tarefa 2 em Contexto de Educação Pré-Escolar 

 
C

on
d

u
çã

o 
d

a 
T

ar
ef

a 
2 

Introdução 
A presente tarefa terá a duração de cerca de 60 minutos no total.  
Esta será o seguimento da primeira tarefa, a fim de que as crianças desenvolvam 

conceitos geométricos, estabelecendo-se uma relação entre estes e o quotidiano. 
Desenvolvimento 
Divididas em pequenos grupos, as crianças irão observar diferentes partes da 

sala e do recreio, a fim de descobrirem alguns sólidos geométricos e figuras 
geométricas que se referiram na primeira tarefa. Em grande grupo, comunicarão 
as suas descobertas. 
Posteriormente, serão colocadas na mesa, diversas figuras geométricas, de 

diferentes dimensões. Deverão começar pela identificação do que lhes será 
apresentado. De seguida, cada criança selecionará as figuras que pretender, 
construindo o que desejar.  
Durante a construção, serão incentivadas a verbalizar o modo como estão a 

pensar realizar o trabalho, perguntando-se, por exemplo, quantas figuras irão 
precisar, quais é que irão colocar primeiro e quais serão as figuras que se seguem 
e como pensam colocá-las. Tais perguntas serão relevantes para auxiliar as 
crianças a selecionar as figuras adequadas para a construção pretendida e analisar 
as suas posições relativas. Em simultâneo, irão recorrer a termos específicos, que 
remetem para as noções espaciais, como por exemplo, “em cima de”, “em baixo 
de”, “entre” e “perto de”. Quando as figuras se encontrarem posicionadas da 
forma pretendida, será necessário colá-las no papel manteiga.  
Depois disso, ao lado de cada figura, será escrito o que foi feito e como se fez, 

de acordo com o que a criança referir. No fim, apresentar-se-ão os trabalhos aos 
colegas, descrevendo-se o que se fez e como se fez. 
Discussão/ Reflexão  
Tal como na tarefa anterior, haverá a possibilidade de comunicarem oralmente, 

ouvindo-se uns aos outros e apresentando as suas ideias e saberes, quanto a 
conceitos geométricos, havendo momentos em que determinados elementos do 
grupo poderão concordar ou não com o que os colegas mencionarem, trabalhando-
se, assim, a comunicação matemática. No fim da primeira atividade, as crianças 
reunir-se-ão na mesa, onde poderão partilhar as suas descobertas e discuti-las com 
os colegas. Já na segunda atividade, para além das noções espaciais se 
encontrarem presentes, cada criança irá explicar o que fez, como fez e quantas 
figuras foram utilizadas. 
No fim da tarefa, espera-se sobretudo que as crianças se recordem das figuras 

geométricas e sólidos mencionados na tarefa anterior, sendo capazes de identificar 
algumas dessas figuras geométricas e algum sólido geométrico, relacionando-os 
com o meio envolvente.  

Materiais 
-Figuras geométricas em papel 
-Folhas de papel manteiga 
-Colas   
Avaliação 
A avaliação será efetuada com base na observação participante e nos registos das 
interações e das respostas das crianças ao longo da tarefa.  



96 
 

Apêndice IV – Planificação da Tarefa 3 em Contexto de Educação Pré-Escolar 
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Introdução 
A presente tarefa terá a duração de cerca de 60 minutos no total.  
Esta será a conclusão das tarefas anteriores, onde se manteve sempre como 

principal objetivo o desenvolvimento de conceitos geométricos, estabelecendo-se 
uma relação entre estes e o quotidiano. 
Desenvolvimento 
Será explorado um livro intitulado “My Very First Book of Shapes”, da autoria 

de Eric Carle. Sendo este à base de imagens, as crianças terão a possibilidade de 
imaginar uma história a partir das imagens que vão surgindo. Cada vez poderá 
ser uma a imaginar uma parte da história, sendo esta contada, oralmente, aos 
colegas. Ao longo do livro, também serão observadas várias figuras geométricas.  
Seguir-se-á a audição de uma pequena história, com imagens da série Anita. Esta 

é inspirada na história intitulada “Anita está doente”, de Gilbert Delahaye. A 
Anita passa alguns dias a recuperar-se da sua constipação e num desses dias, de 
repente, começou a pensar que o seu quarto precisava de alguma cor, até que 
decidiu que iria pintar um friso com figuras geométricas. No fim da história, 
mostrar-se-á às crianças esse friso, sendo que estas deverão identificar as posições 
relativas nas figuras e reproduzir essas relações, individualmente, numa tira de 
papel manteiga.  
Caso algumas terminem o trabalho, antes da maioria dos colegas, poderão tentar 

criar outro friso.  
Os frisos serão feitos com carimbos que contém as seguintes figuras 

geométricas: círculo, triângulo, quadrado e retângulo.  
No fim, todos terão oportunidade de explicar o que fizeram e como fizeram, 

identificando as figuras geométricas e a quantidade de vezes que cada uma se 
repete.  
Discussão/ Reflexão  
Tal como nas tarefas anteriores, privilegiar-se-á a compreensão e comunicação 

matemática. Para além disso, na fase de reprodução do friso, também se 
trabalharão noções espaciais. Nesta tarefa estará, ainda, presente a contagem, ao 
contarem as figuras geométricas.  
No final, pretende-se, essencialmente, que o grupo seja capaz de nomear e 

associar o nome às figuras geométricas corretas. Também se espera que se consiga 
reproduzir o friso. Se, para além disso, conseguirem criar padrões simples nos 
frisos, será bastante positivo.  

Materiais 
-Livro intitulado “My Very First Book of Shapes”, de Eric Carle 
-Projetor 
-Computador 
-Colunas 
-CD com a história adaptada da Anita  
-Tiras de papel manteiga 
-Tintas 
-Carimbos com figuras geométricas, feitos com batatas   
Avaliação 
A avaliação será efetuada com base na observação participante e nos registos das 
interações e das respostas das crianças ao longo da tarefa. 
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Apêndice V – Distribuição das Tarefas Realizadas no 1º Ciclo  

  

Tarefas Objetivos Descrição 

Tarefa 1 – As 

Pavimentações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Designar por 

polígono regular um 

polígono de lados e 

ângulos iguais;  

-Saber que dois 

polígonos são 

geometricamente 

iguais quando 

tiverem os lados e os 

ângulos 

correspondentes 

geometricamente 

iguais; 

-Reconhecer 

pavimentações do 

plano por triângulos, 

retângulos e 

hexágonos, 

identificar as que 

utilizam apenas 

polígonos regulares e 

reconhecer que o 

plano pode ser 

pavimentado de 

outros modos; 

-Construir 

pavimentações.   

-Diálogo inicial  

-Em primeiro lugar, dialogou-se com os 

alunos sobre as pavimentações, de forma 

a tentar perceber o que é que estes já 

sabiam a respeito do assunto.  

-Diálogo sobre o excerto do vídeo 

“Isto é Matemática – O Estranho 

Mundo de Escher” 

-De seguida, foi visualizado um pequeno 

vídeo sobre as pavimentações, tendo 

questionado a turma sobre este.  

-Construções livres  

-Na atividade seguinte, todos 

construíram pavimentações, livremente, 

com blocos padrão.  

-Escrita de instruções para 

construções de pavimentações   

-Começou-se por recordar o que tinha 

sido feito.  

-Propôs-se uma atividade onde se 

observou a imagem da pavimentação 

que lhes foi entregue e, sem que mais 

ninguém a visse, cada um teve que 

escrever todos os passos para que os 

colegas construíssem uma 

pavimentação. A construção estava, 
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assim, dependente da forma como a 

explicação fosse escrita e como o 

destinatário a compreendesse. A 

imagem que cada um escondeu dos 

colegas só foi mostrada no fim, para 

constatarem se construíram a 

pavimentação como se pretendia ou não. 

-Construções de pavimentações com 

recurso à “técnica da dentada” 

-Esta atividade consistiu na 

aprendizagem e aplicação da “técnica da 

dentada”. Os alunos tiveram liberdade 

para construir o que desejassem. Para 

pavimentar, foi necessário que cada um 

escolhesse um triângulo, um quadrado 

ou um hexágono, dando a “dentada”, ou 

seja, recortando a figura como desejasse 

e fixando-a com fita-cola, depois de se 

fazer uma translação para o lado oposto 

em que foi retirada.  

Tarefa 2 – 

Localização e 

orientação no 

espaço 

 

 

 

 

Situar objetos no 

espaço:  

-Reconhecer como 

ângulos os pares de 

direções associados 

respetivamente à 

meia volta e ao 

quarto de volta.   

-Diálogo inicial 

-Começou-se por estabelecer um diálogo 

com os alunos, questionando-os sobre o 

modo como nos orientamos.  

-A turma foi questionada sobre o que era 

um cartão de coordenadas e a sua função, 

tendo-se mostrado um como exemplo.  

-Exploração de um mapa de uma 

zona de Beja 
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Reconhecer 

propriedades 

geométricas: 

-Reconhecer que 

duas retas são 

perpendiculares 

quando formam um 

ângulo reto e saber 

que nesta situação os 

restantes três ângulos 

formados são 

igualmente retos;  

-Designar por retas 

paralelas retas em 

determinado plano 

que não se 

intersetam;  

-Identificar retas não 

paralelas que não se 

intersetam. 

-Explorou-se um mapa correspondente a 

uma zona da cidade de Beja, conhecida 

por todos os elementos da turma.  

-Desenho de percursos 

-Por fim, cada aluno desenhou o trajeto 

percorrido de casa até à escola, 

descrevendo-o e empregando termos 

como meias voltas e quartos de volta, 

caso se aplicassem nesse trajeto.  

 

Tarefa 3 – 

Volumes e 

capacidades 

 

-Fixar uma unidade 

de comprimento e 

identificar o volume 

de um cubo de aresta 

um como “uma 

unidade cúbica”;  

-Medir o volume de 

figuras 

decomponíveis em 

unidades cúbicas; 

-Abordagem inicial 

-Começou-se por procurar saber quais 

eram as noções dos alunos sobre o 

volume.  

-Seguiu-se uma atividade onde foi 

colocada água, até meio, em dois copos. 

Depois colocou-se um pedaço de 

plasticina dentro de um deles, levando-

se a turma a observar e a trocar ideias, 
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-Reconhecer, fixada 

uma unidade de 

comprimento, que a 

medida, em unidades 

cúbicas, do volume 

de um 

paralelepípedo 

retângulo de arestas 

de medida inteira é 

dada pelo produto 

das medidas das três 

dimensões;   

-Reconhecer o metro 

cúbico como o 

volume de um cubo 

com um metro de 

aresta;  

-Reconhecer que o 

volume de um cubo 

com um decímetro de 

aresta (decímetro 

cúbico) é igual à 

milésima parte do 

metro cúbico e 

relacionar as 

diferentes unidades 

de medida de volume 

do sistema métrico; 

-Reconhecer a 

correspondência 

entre o decímetro 

cúbico e o litro e 

quanto ao que aconteceu, a respeito do 

nível da água.  

-Estimativas 

-Efetuaram-se estimativas, tendo em 

conta a caixa do leite existente na sala de 

aula. Foi necessário observar a caixa 

apenas com um pacote de leite, 

estimando-se quantas caixas pequenas 

caberiam na caixa grande. Calculou-se, 

ainda, o volume se a unidade de medida 

fosse dois pacotes e meio pacote.  

-Cálculo de volumes 

-De modo a recordarem como se calcula 

o volume do cubo e do paralelepípedo, 

foram apresentadas algumas caixas, 

sendo que estas foram medidas por 

diferentes alunos.  

-Com base nessas medidas, os alunos 

calcularam o volume da caixa em forma 

de cubo e o volume da caixa em forma 

de paralelepípedo.  

-Atividade prática sobre volumes 

e capacidades  

-Realizou-se uma atividade, de modo a 

perceberem a relação entre as medidas. 

Foi distribuído um guião pelos grupos, a 

fim de seguirem o procedimento descrito 

no mesmo e darem resposta às questões. 

Assim, começaram por fazer uma 

estimativa do volume de uma caixa 
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relacionar as 

unidades de medida 

de capacidade com as 

unidades de medida 

de volume.  

  

cúbica. Depois mediram a caixa para 

confirmar se a estimativa estava certa ou 

não. De seguida, verteram um litro de 

água para uma caixa cúbica de um 

decímetro de medida de aresta. A cada 

etapa concluída, de acordo com o que 

constava no guião, cada grupo fez as 

suas observações e discutiu-se em 

grande grupo.   

Tarefa 4 – O 

dinheiro 

 

 

-Distinguir despesas 

necessárias de 

despesas supérfluas; 

-Compreender que 

gastar mais do que 

necessário pode 

comprometer a 

satisfação de 

necessidades no 

futuro; 

-Compreender a 

noção de rendimento; 

-Estabelecer a 

relação entre 

rendimento e 

despesas, 

evidenciando a noção 

de saldo; 

-Elaborar um 

orçamento, 

identificando 

rendimentos e 

-Diálogo inicial 

-Começou-se por dialogar sobre o 

dinheiro, tendo sido levantadas algumas 

questões e disponibilizando-se esse 

material, fazendo-se simulações de 

compra e venda.  

-Atividades sobre orçamentos 

-Destaca-se a atividade centrada nos 

orçamentos. Partiu-se de uma simples 

chuva de ideias, em torno da palavra 

“orçamento”.  

-Seguiu-se a leitura de um excerto do 

texto intitulado “Gente de boas 

contas…não faz despesas tontas”, da 

autoria de Marta Vicente, texto esse que 

se encontra no documento do Ministério 

da Educação e Ciência (MEC).  

-Dialogou-se em torno do que se leu e 

realizou-se uma ficha de trabalho, 

relacionada com o texto.  
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despesas e apurando 

o respetivo saldo; 

-Tomar decisões, 

tendo em conta que o 

rendimento é 

limitado; 

-Identificar possíveis 

situações inesperadas 

que podem afetar o 

rendimento familiar. 

-Por fim, realizaram um orçamento para 

a construção do ser que imaginaram nas 

aulas de português, no âmbito da escrita 

criativa. Tendo em conta o texto 

instrucional que tinham feito, leram os 

materiais de que necessitavam e fizeram 

o orçamento, consultando folhetos dos 

hipermercados, de modo a saberem os 

preços. 
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Apêndice VI – Planificação da Tarefa 1 em Contexto de 1º Ciclo 
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Introdução 
A presente tarefa terá a duração de cerca de 120 minutos no total. Esta 

corresponde à primeira tarefa do estudo de investigação, que tem como objetivo 
investigar o contributo que a exploração de situações da realidade exerce na 
construção do conhecimento geométrico e de medida. Nesta tarefa as situações da 
realidade dizem respeito às pavimentações. 
Desenvolvimento 
 

• 14/03/2017 
Diálogo sobre as pavimentações 
-Perguntar à turma o que sabem sobre pavimentações e solicitar que indiquem 
exemplos onde estas se encontram, a fim de se verificar quais são os 
conhecimentos dos alunos. Estes aspetos serão registados, individualmente. 
Posteriormente, todos irão partilhar, oralmente, o que escreveram, discutindo-se 
em grande grupo. 
 
Visualização do excerto de um vídeo intitulado “Isto é Matemática - O Estranho 
Mundo de Escher” e diálogo em torno deste 
-Será visualizado um pequeno vídeo, onde se abordam conceitos de pavimentação 
no plano e polígonos regulares, estabelecendo-se conexões com o quotidiano. Os 
alunos irão refletir, verificando se o que mencionaram sobre as pavimentações 
vai ao encontro do que é referido no vídeo, e comentando, em grande grupo, o 
conteúdo deste.  

Construções livres de pavimentações  

-Individualmente, serão feitas construções livres de pavimentações com blocos 
padrão, deixando os alunos manipularem os blocos e tentarem construir 
diferentes pavimentações.   

• 15/03/2017 
Escrita de instruções para construções de pavimentações 

-Dando-se seguimento às atividades do dia anterior, também serão construídas 
pavimentações, mas não de forma livre. Os alunos serão organizados em pares, 
sendo dada uma folha a cada elemento do par, com uma pavimentação diferente. 
Apenas quem receber a folha poderá vê-la. Deverão ser escritos todos os passos 
necessários para o colega poder construir a pavimentação, entregando-se a 
explicação para que este a construa. A construção irá depender, assim, do modo 
como a explicação for escrita e da forma como o destinatário a compreender. 
Quando cada elemento terminar a sua construção, poderá ver a folha que tinha 
sido entregue ao colega, verificando se a construção corresponde à imagem que 
aí se encontra.       

• 22/03/2017 
Construção de pavimentações com recurso à “técnica da dentada” 
-No seguimento das atividades anteriores e, tendo em conta o vídeo visualizado 
anteriormente, individualmente, serão construídas pavimentações com recurso à 
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técnica de Escher. Para isso, começar-se-á por explicar essa técnica e, de seguida, 
cada aluno poderá desenhar um triângulo, um quadrado ou um hexágono em 
papel, a fim de recortá-lo, de acordo com o que pretender construir.  
Discussão/ Reflexão  
Partindo-se de situações a realidade, neste caso as pavimentações, pretende-se 

que os alunos reconheçam propriedades geométricas, nomeadamente que sejam 
capazes de: 
-Designar por polígono regular um polígono de lados e ângulos iguais. 

-Saber que dois polígonos são geometricamente iguais quando tiverem os lados e 
os ângulos correspondentes geometricamente iguais. 

-Reconhecer pavimentações do plano por triângulos, retângulos e hexágonos, 
identificar as que utilizam apenas polígonos regulares e reconhecer que o plano 
pode ser pavimentado de outros modos.  

-Construir pavimentações. 

Materiais 
-Computador; 

-Projetor; 

-Excerto do Vídeo “Isto é Matemática – O Estranho Mundo de Escher”, promovido 
pela Sociedade Portuguesa de Matemática 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7ac0WC3tzwU);  

-Blocos padrão;  

-Fichas com imagens de pavimentações e espaço para a descrição das imagens (ver 
Apêndice VII);  

-Documento com a explicação da técnica de Escher (ver Anexo III);  

-Tesouras; 

-Fita cola; 

-Folhas A4. 

Avaliação 
A avaliação será efetuada com base na observação participante e nos registos das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da tarefa.  
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Apêndice VII – Fichas “Pavimentações”  

 

 

1. Observa a pavimentação. 
 

 

 

 

1.1. Descreve-a, de modo a que o teu colega possa construí-la. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Agrupamento de Escolas de Santiago Maior 

Ano Letivo - 2016/2017                 Matemática                                      4.º Ano 

Ficha de Trabalho – Pavimentações 

Nome:_____________________________________________________ N.º: _______ Turma:______  

Data: ____/ ____/ ____ 
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1. Observa a pavimentação. 

 

 

 

1.1. Descreve-a, de modo a que o teu colega possa construí-la. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________          

Agrupamento de Escolas de Santiago Maior 

Ano Letivo - 2016/2017                 Matemática                                      4.º Ano 

Ficha de Trabalho – Pavimentações 

Nome:_____________________________________________________ N.º: _______ Turma:______  

Data: ____/ ____/ ____ 
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1. Observa a pavimentação. 
 

 

 

 

1.1. Descreve-a, de modo a que o teu colega possa construí-la. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________     

 

Agrupamento de Escolas de Santiago Maior 

Ano Letivo - 2016/2017                 Matemática                                      4.º Ano 

Ficha de Trabalho – Pavimentações 

Nome:_____________________________________________________ N.º: _______ Turma:______  

Data: ____/ ____/ ____ 
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1. Observa a pavimentação. 
 

 

 

 

1.1. Descreve-a, de modo a que o teu colega possa construí-la. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________      

 

Agrupamento de Escolas de Santiago Maior 

Ano Letivo - 2016/2017                 Matemática                                      4.º Ano 

Ficha de Trabalho – Pavimentações 

Nome:_____________________________________________________ N.º: _______ Turma:______  

Data: ____/ ____/ ____ 
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Apêndice VIII – Planificação da Tarefa 2 em Contexto de 1º Ciclo 
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Introdução 
A presente tarefa terá a duração de cerca de 120 minutos no total. Esta 

corresponde à segunda tarefa do estudo de investigação, que tem como objetivo 
investigar o contributo que a exploração de situações da realidade exerce na 
construção do conhecimento geométrico e de medida. Nesta tarefa as situações da 
realidade dizem respeito à localização e orientação no espaço. 
Desenvolvimento 
 

• 28/03/2017 
Diálogo inicial 

-Partir de um diálogo com os alunos, questionando-os sobre a forma como nos 
orientamos, a fim de se abordar as coordenadas.   

A turma será questionada sobre o que é um cartão de coordenadas do banco e 
a sua função, mostrando-se um como exemplo.  

• 29/03/2017 
Resolução de exercícios, explorando-se um mapa de uma zona da cidade de Beja  
 
-Individualmente, serão resolvidos os seguintes exercícios no caderno de 
matemática e a correção será feita em grande grupo:   

1. Observa a planta que representa uma zona da cidade de Beja. 
a) Indica duas retas que sejam paralelas. 
b) Dá exemplos de ruas que sejam perpendiculares. 
c) A Rua Conselheiro de Meneses e a Rua de Lisboa são paralelas? Como o 

podes comprovar? 
d) Procura, no mapa, a tua escola, assinalando-a com um X.  
e) Traça, no mapa, o percurso da tua escola até ao castelo de Beja. Descreve 

esse percurso, usando os quartos de volta. 
f) Formula uma questão possível de colocar, com base no mapa. 

 
2. Desenha, tal como preferires, o trajeto que percorres da tua casa até à 

escola, tendo em conta que este deverá ter uma legenda, facilitando a 
compreensão do caminho percorrido. Descreve esse percurso, 
empregando as meias voltas e os quartos de volta, caso se apliquem nesse 
trajeto.    

Discussão/ Reflexão  
Partindo-se de situações a realidade, neste caso no que respeita à localização e 

orientação no espaço, pretende-se que os alunos consigam situar objetos no 
espaço, nomeadamente que sejam capazes de: 
-Reconhecer como ângulos os pares de direções associados respetivamente à meia 

volta e ao quarto de volta.   

Também se pretende que reconheçam propriedades geométricas, mais 
especificamente que consigam: 
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-Reconhecer que duas retas são perpendiculares quando formam um ângulo reto 
e saber que nesta situação os restantes três ângulos formados são igualmente retos.  

-Designar por retas paralelas retas em determinado plano que não se intersetam.  

-Identificar retas não paralelas que não se intersetam. 

Materiais 
-Cartão de coordenadas; 

-Mapa (ver Figura 70). 

Avaliação 
A avaliação será efetuada com base na observação participante e nos registos das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da tarefa.  
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Apêndice IX – Planificação da Tarefa 3 em Contexto de 1º Ciclo 
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Introdução 
A presente tarefa terá a duração de cerca de 170 minutos no total. Esta 

corresponde à terceira tarefa do estudo de investigação, que tem como objetivo 
investigar o contributo que a exploração de situações da realidade exerce na 
construção do conhecimento geométrico e de medida. Nesta tarefa as situações da 
realidade dizem respeito aos volumes e capacidades. 
Desenvolvimento 
 

• 2/05/2017 
Diálogo inicial 

-Partir de um diálogo com os alunos, procurando que estes digam o que sabem/ 
pensam sobre o volume.  

Resolução de uma atividade sobre o volume 

-Em grande grupo, será colocada água, até meio, em dois copos. De seguida, 
colocar-se-á um pedaço de plasticina dentro de um deles e os alunos deverão 
observar, trocando ideias, quanto ao que aconteceu, relativamente ao nível de 
água, chegando à conclusão de que qualquer sólido ocupa uma porção de espaço 
a que se dá o nome de volume.  

• 9/05/2017 
Estimativa 

-Tendo em conta a caixa do leite que existe na sala, observando a caixa apenas 
com um pacote de leite, cada aluno deverá estimar quantas caixas pequenas cabem 
na caixa grande. Essa estimativa deverá ser registada numa folha e, quando todos 
tiverem feito o registo, poderão observar uma caixa com pacotes de leite, 
concluindo se se aproximaram do número correto ou não e verificando quem mais 
se aproximou. Deverão, ainda, calcular o volume se a unidade de medida for dois 
pacotes e meio pacote.  
 

• 10/05/2017 
Cálculo de volumes 

-No seguimento das aulas anteriores, levar-se-á a que os alunos recordem como 
se calcula o volume do cubo e do paralelepípedo.  
  Cada vez será apresentada uma caixa diferente. Um dos alunos deverá medir 
essa caixa, fazendo o registo no quadro.  
  Tendo em conta essas medidas, será necessário que, dois a dois, procedam ao 
cálculo do volume, calculando o volume do cubo ou do paralelepípedo, consoante 
a caixa em causa.  
  No fim de cada cálculo, proceder-se-á à correção, contando-se com a 
participação de todos.  
 

• 23/05/2017 
 Atividade sobre volumes e capacidades 
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-A turma será dividida em 4 grupos. Deverão começar por fazer uma estimativa 
do volume de uma caixa cúbica. Depois irão medir a caixa para confirmar se a 
estimativa estava certa ou não. De seguida, será necessário verter 1 litro de água 
para uma caixa cúbica de 1 decímetro de medida de aresta. Cada grupo deverá 
descrever o que observaram, partilhando opiniões e concluindo, no fim, que 1 litro 
ocupa 1 decímetro cúbico de volume.  

Discussão/ Reflexão  
Partindo-se de situações a realidade, neste caso no que respeita ao volume, 

pretende-se que os alunos adquiram a noção de volume e de capacidade e 
consigam medir volumes e capacidades, nomeadamente que sejam capazes de: 
 

- Fixar uma unidade de comprimento e identificar o volume de um cubo de aresta 
um como “uma unidade cúbica”. 
 

-Medir o volume de figuras decomponíveis em unidades cúbicas. 

-Reconhecer, fixada uma unidade de comprimento, que a medida, em unidades 
cúbicas, do volume de um paralelepípedo retângulo de arestas de medida inteira 
é dada pelo produto das medidas das três dimensões.   

-Reconhecer o metro cúbico como o volume de um cubo com um metro de aresta.  

-Reconhecer a correspondência entre o decímetro cúbico e o litro e relacionar as 
unidades de medida de capacidade com as unidades de medida de volume.  

Materiais 
-Manual de Matemática; 

-Copos de vidro iguais e graduados; 

-Água; 

-Plasticina; 

-Réguas; 

-Caixas; 

-Pacotes de leite;  

-Cubos de 1 dm de aresta; 

-Garrafas com 1 litro de água; 

-Guião da atividade “Volumes e Capacidades” (ver Apêndice X).  

Avaliação 
A avaliação será efetuada com base na observação participante e nos registos das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da tarefa.  
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Apêndice X – Guião da Atividade “Volumes e Capacidades” 

Tarefa: Volumes e Capacidades 

1. O que vamos precisar? 

• 1 cubo com _______ de medida de aresta; 

• Régua; 

• 1 litro de água.  

 

2. O que pensamos que vai acontecer 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Como vamos fazer? 

• Observar o cubo. 

• Estimar a sua medida e registar:   

• Com uma régua, verificar se a estimativa se aproxima da medida real e 

escrever S (sim) ou N (não):    

• Completar o espaço em branco, na questão 1, indicando a medida de aresta do 

cubo. 

• Verter, para o cubo, 1 litro de água. 

• Observar e registar. 

 Vamos registar o que observámos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Apêndice XI – Planificação da Tarefa 4 em Contexto de 1º Ciclo 

 
C
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Introdução 
A presente tarefa terá a duração de cerca de 155 minutos no total. Esta 

corresponde à quarta tarefa do estudo de investigação, que tem como objetivo 
investigar o contributo que a exploração de situações da realidade exerce na 
construção do conhecimento geométrico e de medida. Nesta tarefa as situações da 
realidade dizem respeito a uma grandeza, mais concretamente, o dinheiro. 
Desenvolvimento 
 

• 30/05/2017 
Diálogo sobre o dinheiro 

-Levar-se-á a que a turma participe, respondendo, oralmente, a questões como: 

a) Qual é a unidade monetária que se usa em Portugal? 

b) Quais são as notas e as moedas que usamos? 

c) Qual é a nota de maior valor? E a de menor?  

d) Qual é a moeda de maior valor? E a de menor? 

e) Em que situações usam o dinheiro? O que costumam comprar? 

Simulações de situações de compra e venda  

-Questionar-se-á a turma, através de alguns exemplos, onde será necessário 
referir o dinheiro que tem que ser pago por um determinado produto, havendo 
moedas e notas em cartão à disposição dos alunos, e há que mencionar o troco a 
dar, tendo em conta as moedas e notas que foram referidas. 

 
• 31/05/2017 

Chuva de ideias sobre o orçamento 

-Coletivamente, será feita uma chuva de ideias, de modo a que todos tenham 
oportunidade de expressar as suas ideias sobre o que é um orçamento. 

Leitura de um excerto do texto intitulado “Gente de boas contas…não faz 
despesas tontas”, da autoria de Marta Vicente 

-Através do texto (ver Anexo IV), confirmar-se-á se as ideias anteriores estavam 
corretas.  

Exercícios sobre o dinheiro, envolvendo orçamentos 

-Partindo do texto lido, individualmente, serão resolvidos alguns exercícios (ver 
Anexo V), sendo estes depois corrigidos, com o contributo de todos. 
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Orçamento dos materiais para a construção do ser imaginário 

-Irão manter-se os pares da aula de Português, da semana anterior, quando 
escreveram o texto instrucional sobre o ser imaginário. Tendo em conta os 
materiais que registaram, nessa aula, que seriam necessários para a construção do 
ser, irão elaborar um orçamento (ver orçamento). Para isso, poderão apoiar-se em 
folhetos de hipermercados.  

Discussão/ Reflexão  
Partindo-se de situações a realidade, neste caso no que se refere ao dinheiro, 

sobretudo às necessidades e desejos, despesas e rendimentos, pretende-se que os 
alunos que sejam capazes de: 
-Distinguir despesas necessárias e despesas supérfluas. 

-Compreender que gastar mais do que necessário pode comprometer a satisfação 
de necessidades no futuro. 

-Compreender a noção de rendimento. 

-Estabelecer a relação entre rendimento e despesas, evidenciando a noção de 
saldo. 

-Elaborar um orçamento, identificando rendimentos e despesas e apurando o 
respetivo saldo. 

-Tomar decisões tendo em conta que o rendimento é limitado. 

-Identificar possíveis situações inesperadas que podem afetar o rendimento 
familiar. 

Materiais 
-Moedas e notas de cartão; 

-Folhetos de supermercados e hipermercados; 

-Folhas com o excerto do texto “Gente de boas contas…não faz despesas tontas”, de 
Marta Vicente (ver Anexo IV); 

-Ficha de trabalho (ver Anexo V); 

-Tabela para registo do orçamento (ver Apêndice XII).  

Avaliação 
A avaliação será efetuada com base na observação participante e no registo das 
interações e das respostas dos alunos ao longo da tarefa.  
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Apêndice XII – Registo do Orçamento 

 

 

• Tendo em conta os materiais necessários para a construção do ser imaginário, 

preencham a tabela que se segue:    

Orçamento do ser 
imaginário 

Despesas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita: _________ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Saldo: __________ Total: ____________ 

 

Agrupamento de Escolas de Santiago Maior 

Ano Letivo - 2016/2017                 Matemática - Orçamento                                  4.º Ano 

Nomes:_______________________________________________________________ Data: ____/ ____/ ____ 
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Apêndice XIII – Guião da Entrevista Final à Educadora e à Professora Titular 

 

Tema: A relação entre a geometria e medida e o quotidiano  

Objetivos:  

• Conhecer o desempenho e interesse do grupo, relativamente à matemática e à 

geometria e medida. 

• Identificar as dificuldades das crianças na aprendizagem da geometria e medida. 

• Conhecer a opinião da educadora/ professora quanto às tarefas desenvolvidas. 

• Averiguar o contributo das tarefas desenvolvidas.   

 

Blocos Objetivos 

Específicos 

Tópicos Formulário de Perguntas/ 

Informações 

Bloco I 

-Legitimação da 

entrevista e 

motivação do 

entrevistado. 

 

-Motivar o 

entrevistado; 

-Legitimar a 

entrevista. 

 
-Informação da 
entrevista ao 
entrevistado;  
 
-Objetivos da 
entrevista;  
 
 
-Importância da 
participação do 
entrevistado;   
 
 
 
-Confiança;   
 
 
 
-Confidencialidade. 

 

-Informar o entrevistado 

sobre a temática e objetivos 

do trabalho de investigação; 

 

 

-Destacar a importância da 

participação do entrevistado 

para a realização do trabalho; 

 

-Desenvolver um clima de 

confiança e empatia;  

 

-Assegurar a 

confidencialidade e 

anonimato das informações 

prestadas; 

 

-Informar que 

posteriormente poderá ver a 

transcrição da entrevista.  
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Bloco II 

-Caraterização do 

grupo, a respeito da 

aprendizagem da 

matemática e da 

geometria e medida 

em particular. 

 

 

 

-Conhecer o 

desempenho e 

interesse do 

grupo, 

relativamente à 

matemática e à 

geometria e 

medida. 

 

 
 
-Desempenho e 
interesse do grupo. 
 
 

 

-Como é o desempenho do 

grupo, em relação à 

matemática? 

 

-As crianças demonstram 

interesse nesta área? 

 

-Relativamente à geometria e 

medida, como é o 

desempenho do grupo? 

 

-As crianças demonstram 

interesse na aprendizagem da 

geometria e medida? 

Bloco III 

-Dificuldades na 

aprendizagem da 

geometria e medida. 

 

 

-Identificar as 

dificuldades 

das crianças na 

geometria e 

medida. 

 
 
-Dificuldades na 
geometria e medida.  
 

 
-Quais são as maiores 
dificuldades das crianças na 
aprendizagem da geometria e 
medida? 
 
-O que pensa estar na base 
dessas dificuldades? 

Bloco IV 

-Tarefas 

desenvolvidas. 

-Conhecer a 

opinião da 

educadora/ 

professora 

quanto às  

tarefas 

desenvolvidas. 

-Opinião sobre as 
tarefas 
desenvolvidas. 
 
 
 
 
 
 
-Informação sobre as 
potencialidades das 
tarefas 
desenvolvidas. 
 
  

-Considera importante as 

tarefas desenvolvidas, 

centradas na exploração da 

geometria e medida 

associada ao quotidiano? 

 

-Quais os contributos dessa 

exploração na aprendizagem 

das crianças, na área da 

matemática?  

 

-De que forma poderiam ter 

sido introduzidas algumas 

melhorias?  
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Bloco V 

-Melhorias das 

crianças quanto ao 

entendimento de 

conceitos 

geométricos e de 

medida. 

 

-Identificar 

melhorias na 

compreensão 

de conceitos 

geométricos e 

de medida.   

 
-Saber as melhorias 
que ocorreram na 
compreensão de 
conceitos 
geométricos e de 
medida. 

 

-Quais as modificações que 

esta prática operou nas 

crianças, sob o ponto de vista 

das aprendizagens 

realizadas?  

 

-Quais são as dificuldades 

que permanecem?  

Bloco VI 

-Agradecimentos e 

conclusão da 

entrevista. 

 

-Saber se há 

alguma 

informação a 

acrescentar, 

por parte da 

educadora/ 

professora. 

-Concluir a 

entrevista. 

-Outros aspetos a 
acrescentar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Que outros contributos 
gostaria de acrescentar ao 
seu testemunho? 
 

-Agradecer a ajuda prestada. 

 

-Informar que as 

informações recolhidas 

foram úteis. 
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Apêndice XIV – Protocolo da Entrevista Final à Educadora  

 

Bloco I - Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado 

 

Entrevistadora: Em primeiro lugar, muito obrigada por se ter disponibilizado para esta 

entrevista. Gostaria de lhe garantir que as informações que forem prestadas serão apenas 

para a realização do meu trabalho e que a sua identidade será mantida em anónimo. 

 

Bloco II - Caraterização do grupo, a respeito da aprendizagem da matemática e da 

geometria e medida em particular 

Entrevistadora: Como é o desempenho do grupo, em relação à matemática? 

Entrevistado: O desenvolvimento matemático que procuro para o meu grupo é que o 

vão construindo enquanto brincam. São questionados sobre o que fizeram e tento levá-

los a resolver problemas e quando lhe proponho tarefas de natureza investigadora. O 

seu desempenho é bom. 

Entrevistadora: As crianças demonstram interesse nesta área? 

Entrevistado: Sim. Diariamente deparamo-nos com muitas situações que envolvem a 

mobilização de ideias geométricas. O que tento fazer é aproveitá-las, por exemplo em 

visitas a exposições e comtemplando obras de arte. Quando não é possível aproveito as 

tecnologias.  

Entrevistadora: Relativamente à geometria e medida, como é o desempenho do grupo? 

Entrevistado: Também é bom. É uma aprendizagem que parte das suas brincadeiras, 

que são aproveitadas para os questionar e que os leva a refletir sobre o que fizeram e 

porque fizeram; das visitas realizadas; do estudo de pintores; da observação de obras de 

arte; participação em oficina de azulejaria.  

Entrevistadora: As crianças demonstram interesse na aprendizagem da geometria e 
medida? 

Entrevistado: Sim, as crianças são interessadas.  
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Bloco III - Dificuldades na aprendizagem da geometria e medida 

Entrevistadora: Quais são as maiores dificuldades das crianças na aprendizagem da 

geometria e medida? 

Entrevistado: Talvez as maiores dificuldades que encontro sejam em relação à direita e 

esquerda. 

Entrevistadora: O que pensa estar na base dessas dificuldades? 

Entrevistado: A rotação do nosso corpo. 

 

Bloco IV - Tarefas desenvolvidas 

Entrevistadora: Considera importantes as tarefas desenvolvidas, centradas na 

exploração da geometria e medida associada ao quotidiano? 

Entrevistado: Fundamental.  

Entrevistadora: Quais os contributos dessa exploração na aprendizagem das crianças, 

na área da matemática?  

Entrevistado: As tarefas desenvolvidas foram ao encontro da curiosidade e interesse 

das crianças, sempre apoiadas na imaginação e criatividade da estagiária.  

Entrevistadora: De que forma poderiam ter sido introduzidas algumas melhorias? 

Entrevistado: Quando fazemos um trabalho e refletimos sobre o mesmo achamos que 

poderíamos fazer diferente, no entanto considero que o que foi feito foi coerente e bem 

feito.   

 

Bloco V - Melhorias das crianças quanto ao entendimento de conceitos geométricos 

Entrevistadora: Quais as modificações que esta prática operou nas crianças, sob o ponto 

de vista das aprendizagens realizadas?  

Entrevistado: As crianças aprendem mais, desde que seja com base nos seus interesses 

e partindo das suas experiências anteriores, o que se verificou. 
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Entrevistadora: Quais são as dificuldades que permanecem? 

Entrevistado: Não sinto que permaneçam dificuldades. 

 

Bloco VI - Agradecimentos e conclusão da entrevista 

Entrevistadora: Que outros contributos gostaria de acrescentar ao seu testemunho?  

Entrevistado: Penso que o principal foi dito. 

Entrevistadora: Obrigada pela sua disponibilidade e por me ter facultado toda esta 

informação. Recolhi informações muito úteis.  
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Apêndice XV – Protocolo da Entrevista Final à Professora Titular 

 

Bloco I - Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado 

 

Entrevistadora: Em primeiro lugar, muito obrigada por se ter disponibilizado para esta 

entrevista. Gostaria de lhe garantir que as informações que forem prestadas serão apenas 

para a realização do meu trabalho e que a sua identidade será mantida em anónimo. 

 

Bloco II - Caraterização do grupo, a respeito da aprendizagem da matemática e da 

geometria e medida em particular 

 

Entrevistadora: Como é o desempenho do grupo, em relação à matemática? 

Entrevistado: O grupo é constituído por 20 alunos, 7 dos quais com um excelente 

desempenho, nesta área, 7 com um bom desempenho e os restantes 6 com um desempenho 

satisfatório, mas com necessidade de muito apoio individualizado. 

Entrevistadora: As crianças demonstram interesse nesta área? 

Entrevistado: A maioria demonstra muito interesse e empenho em aprender/saber mais. 

Os alunos com maiores dificuldades não manifestam muito interesse, principalmente na 

resolução de situações problemáticas ou nos exercícios que exigem cálculo mental. 

Entrevistadora: Relativamente à geometria e medida, como é o desempenho do grupo? 

Entrevistado: No geral, o desempenho é bom. 

Entrevistadora: As crianças demonstram interesse na aprendizagem da geometria e 

medida? 

Entrevistado: Os alunos demonstram gosto pelos conteúdos relacionados com a 

geometria. 

 

Bloco III - Dificuldades na aprendizagem da geometria e medida 
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Entrevistadora: Quais são as maiores dificuldades das crianças na aprendizagem da 

geometria e medida? 

Entrevistado: As maiores dificuldades são apresentadas pelos alunos que demonstram 

menor empenho ou muitas dificuldades a nível geral e manifestam-se na passagem da 

fase experimental para a conceção mais abstrata, ou seja, as crianças enquanto 

experimentam e relacionam com o mundo ao seu redor demonstram facilidade. Quando 

passam para a abstração, para o rigor, para a nomenclatura, revelam algumas 

dificuldades. 

Entrevistadora: O que pensa estar na base dessas dificuldades? 

Entrevistado: As maiores dificuldades prendem-se com o facto de, muitas vezes, as 

crianças chegarem ao 1º ciclo com algumas lacunas relativamente a noções espaciais, 

ao reconhecimento do próprio corpo, à perceção das formas e figuras, conceitos 

essenciais para a aprendizagem da geometria. Ainda há que referir a extensão deste 

programa e o facto de não haver muito tempo para explorar/sistematizar melhor os 

conteúdos. Neste domínio é necessário desenvolver-se um trabalho muito relacionado 

com o quotidiano, de forma a possibilitar a evolução do pensamento geométrico, bem 

como favorecer a aprendizagem dos conteúdos. 

 

Bloco IV - Tarefas desenvolvidas 

 

Entrevistadora: Considera importantes as tarefas desenvolvidas, centradas na 

exploração da geometria e medida associada ao quotidiano? 

Entrevistado: Foi muito importante o trabalho desenvolvido relativamente à exploração 

da geometria e medida associada ao quotidiano. 

Entrevistadora: Quais os contributos dessa exploração na aprendizagem das crianças, 

na área da matemática?  

Entrevistado: É através da visualização, exploração e comparação que as crianças 

relacionam o seu mundo com os conteúdos apresentados, melhorando efetivamente os 

resultados.  
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Entrevistadora: De que forma poderiam ter sido introduzidas algumas melhorias? 

Entrevistado: Talvez realizando algumas saídas para colocar em prática conceitos 

aprendidos ou aprender essas noções no mundo que os rodeia. 

 

Bloco V - Melhorias das crianças quanto ao entendimento de conceitos geométricos 

e de medida 

 

Entrevistadora: Quais as modificações que esta prática operou nas crianças, sob o ponto 

de vista das aprendizagens realizadas?  

Entrevistado: Partindo de experiências informais, deu-lhes, também, a oportunidade de 

aprenderem a solucionar problemas. Esta aprendizagem informal constituiu a base para 

um ensino mais formal. Deste modo, a manipulação de materiais e a reflexão sobre as 

experiências realizadas foram bastante importantes na construção dos conceitos. 

Entrevistadora: Quais são as dificuldades que permanecem? 

Entrevistado: No geral, julgo que as dificuldades foram ultrapassadas. 

 

Bloco VI - Agradecimentos e conclusão da entrevista 

Entrevistadora: Que outros contributos gostaria de acrescentar ao seu testemunho?  

Entrevistado: As caraterísticas da matemática, como o rigor das definições, dos 

resultados, o raciocínio, … só serão possíveis de atingir/compreender se o ensino desta 

área se fizer de forma progressiva e relacionando as noções mais abstratas à vida. É 

muito importante que as crianças compreendam a aplicabilidade da geometria ao 

quotidiano. Só o conseguirão se forem apreendendo, adequadamente, os métodos da 

matemática.   

Entrevistadora: Obrigada pela sua disponibilidade e por me ter facultado toda esta 

informação. Recolhi informações muito úteis.   
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Apêndice XVI – Análise de Conteúdo da Entrevista Final à Educadora  

 

Categoria Subcategoria Unidades de Registo 

Desempenho e interesse 

do grupo de crianças na 

aprendizagem da 

matemática e da geometria 

e medida 

Desempenho do grupo na 

matemática 

“O desenvolvimento 

matemático que procuro 

para o meu grupo é que o 

vão construindo enquanto 

brincam. (…) O seu 

desempenho é bom.”  

Desempenho do grupo na 

geometria e medida 

“(…) é bom. É uma 

aprendizagem que parte 

das suas brincadeiras, que 

são aproveitadas para os 

questionar e que os leva a 

refletir sobre o que fizeram 

e porque fizeram (…)” 

Interesse do grupo pela 

geometria e medida 

“(…) as crianças são 

interessadas (…)” 

Aprendizagem da 

geometria e medida 

Dificuldades na 

aprendizagem da 

geometria e medida 

 

“Talvez as maiores 

dificuldades que encontro 

sejam em relação à direita e 

esquerda.” 

Causas das dificuldades na 

aprendizagem da 

geometria e medida 

“A rotação do nosso 

corpo.” 

Tarefas desenvolvidas Importância das tarefas 

desenvolvidas 

 

“Fundamental.” 

 

Contributos na 

aprendizagem do grupo  

“(…) foram ao encontro da 

curiosidade e interesse das 

crianças, sempre apoiadas 

na imaginação e 

criatividade da estagiária.” 



 
 

127 
 

Melhorias possíveis de 

introduzir nas tarefas 

desenvolvidas 

 “(…)  o que foi feito foi 

coerente e bem feito.”   

 

Contributo das tarefas 

desenvolvidas 

Modificações sob o ponto 

de vista das aprendizagens 

realizadas  

 

 

 

“As crianças aprendem 

mais, desde que seja com 

base nos seus interesses e 

partindo das suas 

experiências anteriores, o 

que se verificou.” 

Dificuldades “Não sinto que 

permaneçam dificuldades.” 
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Apêndice XVII – Análise de Conteúdo da Entrevista Final à Professora Titular  

 

Categoria Subcategoria Unidades de Registo 

Desempenho e interesse da 

turma na aprendizagem da 

matemática e da geometria 

e medida 

Desempenho da turma na 

matemática 

“O grupo é constituído por 

20 alunos, 7 dos quais com 

um excelente desempenho, 

nesta área, 7 com um bom 

desempenho e os restantes 

6 com um desempenho 

satisfatório, mas com 

necessidade de muito apoio 

individualizado.” 

Desempenho da turma na 

geometria e medida 

“No geral, o desempenho é 

bom.” 

Interesse do grupo pela 

geometria e medida 

“(…) demonstram gosto 

pelos conteúdos (…).” 

Aprendizagem da 

geometria e medida 

Dificuldades na 

aprendizagem da 

geometria e medida 

 

“As maiores dificuldades 

são apresentadas pelos 

alunos que demonstram 

menor empenho ou muitas 

dificuldades a nível geral 

(…) enquanto 

experimentam e 

relacionam com o mundo 

ao seu redor demonstram 

facilidade. Quando passam 

para a abstração, para o 

rigor, para a nomenclatura, 

revelam algumas 

dificuldades.” 
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Causas das dificuldades na 

aprendizagem da 

geometria e medida 

“As maiores dificuldades 

prendem-se com o facto de, 

muitas vezes, as crianças 

chegarem ao 1º ciclo com 

algumas lacunas 

relativamente a noções 

espaciais, ao 

reconhecimento do próprio 

corpo, à perceção das 

formas e figuras (…). 

Ainda há que referir a 

extensão deste programa e 

o facto de não haver muito 

tempo para 

explorar/sistematizar 

melhor os conteúdos.” 

Tarefas desenvolvidas Importância das tarefas 

desenvolvidas 

 

“Foi muito importante o 

trabalho desenvolvido 

relativamente à exploração 

da geometria e medida 

associada ao quotidiano.” 

Contributos na 

aprendizagem da turma  

“É através da visualização, 

exploração e comparação 

que as crianças relacionam 

o seu mundo com os 

conteúdos apresentados, 

melhorando efetivamente 

os resultados.” 

Melhorias possíveis de 

introduzir nas tarefas 

desenvolvidas 

“Talvez realizando 

algumas saídas para 

colocar em prática 

conceitos aprendidos ou 



130 
 

aprender essas noções no 

mundo que os rodeia.” 

Contributo das tarefas 

desenvolvidas 

Modificações sob o ponto 

de vista das aprendizagens 

realizadas  

 

 

 

 

“Partindo de experiências 

informais, deu-lhes, 

também, a oportunidade de 

aprenderem a solucionar 

problemas. Esta 

aprendizagem informal 

constituiu a base para um 

ensino mais formal (…) a 

manipulação de materiais e 

a reflexão sobre as 

experiências realizadas 

foram bastante importantes 

na construção dos 

conceitos.” 

Dificuldades “No geral, julgo que as 

dificuldades foram 

ultrapassadas.” 

Contributos Contributos a acrescentar “As caraterísticas da 

matemática (...) só serão 

possíveis de 

atingir/compreender se o 

ensino desta área se fizer de 

forma progressiva e 

relacionando as noções 

mais abstratas à vida. É 

muito importante que as 

crianças compreendam a 

aplicabilidade da 

geometria ao quotidiano.” 
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Anexo I – Ambiente Educativo em Contexto de Educação Pré-Escolar 

 

• Instituição 

O referido jardim-de-infância, situa-se em Beja, na freguesia de Santiago Maior. 

Este, localizado na Avenida Comandante Ramiro Correia, bem como a escola básica de 

Santiago Maior, integra o agrupamento de escolas n.º 1 de Beja.  

O agrupamento é, ainda, constituído pela escola básica de Santa Maria, que 

corresponde à Freguesia de Santa Maria da Feira, e a escola secundária Diogo de Gouveia, 

inserida na Freguesia de S. João Batista, sendo esta a escola sede do agrupamento.    

Quanto ao espaço exterior, este é comum ao 1º ciclo. Possui um pátio grande 

coberto e outro mais pequeno, que é utilizado pelo pré-escolar. Existem alguns bancos de 

madeira, sendo estes distribuídos pelo recinto, e um pequeno parque vedado, com um 

pavimento em borracha e um aparelho lúdico, composto por um escorrega e uma estrutura 

escalada. Há espaços de jogo ao ar livre e muito espaço verde, permitindo que se contacte 

com a natureza.  

 

• Espaço interior  

O jardim-de-infância possui portas corridas e uma janela para o exterior. Cada 

sala encontra-se dotada com uma arrecadação e uma casa de banho. Para além dos dois 

lavatórios existentes na casa de banho, todas as salas possuem uma bancada com 

lavatório. O chão é misto, ou seja, composto por azulejo e pavimento aquecido lavável.  

Há uma arrecadação para arrumos e uma sala polivalente com portas envidraçadas 

para o exterior e porta em madeira, articulada, que dá acesso ao corredor principal. Esta 

possui uma casa de banho e destina-se a atividades relacionadas com as expressões e 

atividades da componente de apoio à família, encontrando-se, atualmente, a servir como 

refeitório. Dada essa função, a sala está equipada com tudo o que é necessário para esse 

fim. Tem mesas e cadeiras, destinadas a 65 crianças. Também há material lúdico, para a 

componente de apoio à família.  

Existe, ainda, uma sala de atendimento a pais/ reuniões, que apesar das suas 

dimensões reduzidas, utiliza-se como centro de recursos. Há duas casas de banho no 
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corredor pequeno, sendo uma para adultos e outra para crianças, encontrando-se, 

devidamente, equipadas. No corredor, há vestiários para que se possa arrumar o vestuário 

e os objetos pessoais das crianças. 

Há que salientar a sala de atividades, pois é neste espaço que as crianças passam 

a maior parte do tempo, realizando atividades educativas em grupo e individualmente. A 

“Sala 3”, onde decorreu a presente investigação, destina-se a esse mesmo fim.  

O espaço em causa possui um sistema de organização subjacente ao Movimento 

da Escola Moderna (MEM). Tal sistema possibilita que se criem condições, não só a nível 

espacial, mas também temporal, material, afetivo e social, levando a que cada criança se 

aproprie dos conhecimentos e dos processos de aprendizagem, de modo natural e, 

devidamente, contextualizado.  

Segundo o que foi possível observar, essa sala, destinada a vinte crianças no total, 

permite a utilização e visionamento de meios audiovisuais; possui portas e janelas que 

possibilitam o contacto visual com o exterior; a sua localização é próxima de outras salas 

de atividades; possui uma área ampla; o pavimento é confortável; as paredes permitem a 

fixação de expositores e quadros e são de cor clara, assim com o teto, e existe ar 

condicionado.  

Especificando a forma como tudo se encontra organizado no espaço em questão, 

há uma área central e áreas abertas, servindo de apoio às possíveis atividades a realizar. 

A cada área corresponde um armário, onde se encontram os materiais, uma pequena mesa, 

cadeiras para três ou quatro crianças e um placard para expor as produções realizadas. O 

espaço central é composto por uma mesa e cadeiras para todos.  

 

• Tempo 

No que se refere à distribuição das atividades no tempo, são considerados dois 

momentos distintos, ao longo do dia, nomeadamente o período da manhã e o período da 

tarde. É possível constatar tal diferença, através da seguinte tabela, a qual foi retirada do 

PCT (2016-2017): 
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Tabela 12 – Distribuição das Atividades no Tempo 

 

Na tabela 6 é percetível que o tempo é organizado a partir de rotinas, isto é, de 

momentos que se destinam a atividades e tarefas e que ocorrem a um ritmo regular, 

havendo rotinas diárias, semanais e mensais, as quais passo a explicitar, com base no que 

consta no PCT (2016-2017). 

Quanto às rotinas diárias, há dias em que é necessário proceder a alterações, pois 

podem surgir situações, compromissos ou convites importantes.  

No que toca às rotinas semanais, estas são estabelecidas com as crianças, 

decorrendo com a interação do grande grupo. Geralmente, ocorrem à sexta-feira, a fim de 

que se analisem e reflitam os resultados obtidos durante a semana, em conselho de turma. 

Nesse momento, depois da observação de tudo o que se realizou, são apresentadas 

sugestões, regulam-se atitudes e comportamentos, definem-se regras da vida do/ em 

grupo e planifica-se a semana seguinte no novo diário de turma. Este momento de reflexão 

passa pela análise dos mapas de presenças, de atividades e de tarefas; a análise do diário 

de turma; mostra e arrumação de produções e preparação de atividades e materiais para a 

semana seguinte.  

Em relação às rotinas mensais, tratam-se de momentos destinados, no início e no 

fim de cada mês, à implementação de instrumentos de apoio à organização e regulação 

da vida do grupo, bem como uma análise, verificação e avaliação dos mapas e quadros 

que existem na sala. Tal procedimento aplica-se aos instrumentos que têm uma duração 

mensal, tais como os mapas de presenças, de atividades e de tarefas e o quadro do tempo. 

No que diz respeito aos eventos, estes consistem em atividades fora do âmbito 

regular estabelecido, no entanto resultam de necessidades do grupo. São atividades 

sentidas e experienciadas pelas crianças, geralmente, em interação com outros parceiros 

educativos, da família ou da comunidade. Destes eventos fazem parte atividades comuns 
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a diversos grupos, tais como as visitas de estudo e encontros com outros grupos, 

comemorações e projetos de maior dimensão, pertencentes a toda a escola.    

 

• Grupo de Crianças  

Há que caraterizar o grupo de crianças, apoiando-me no que consta no PCT (2016-

2017), tanto ao nível de informações textuais, como de gráficos e tabelas.   

Em primeiro lugar, há que referir que o grupo é composto por doze crianças do 

género masculino e oito do género feminino (ver Figura 82), todas elas portuguesas. Há, 

assim, vinte crianças no total, com idades compreendidas entre os três e os seis anos de 

idade, sendo quatro de seis anos, oito de cinco, quatro de quatro anos e quatro delas de 

três anos (ver Figura 83).  

Este ano, entraram treze crianças para a sala, sendo que durante o período 

correspondente à investigação faltava entrar uma de etnia cigana, apesar de já se encontrar 

contabilizada no total de elementos do grupo.   

Figura 82 - Género dos Elementos do Grupo 

 

Figura 83- Faixas Etárias dos Elementos do Grupo 

 

Este é um grupo pontual e assíduo, com interesse em aprender, mas há “crianças 

muito instáveis” (p.7).  
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No que respeita à área da formação pessoal e social, no geral, compreendem as 

regras estabelecidas na sala, embora ainda se verifique muita dificuldade em cumpri-las. 

Apesar disso, com a orientação da educadora, assumem as suas responsabilidades nas 

diversas tarefas, sabendo utilizar os materiais e arrumá-los. Revelam ter autonomia, “em 

termos de independência pessoal, higiene e alimentação” (p.7). 

Já nos momentos de grande grupo, especialmente nas reuniões, há uma “maior 

agitabilidade e falta de atenção” (p.7). Certas crianças têm dificuldade em concentrar-se, 

distraindo-se, facilmente, e “perturbam o resto do grupo” (p.7).  

Quanto às que ingressaram, este ano, no jardim-de-infância, adaptaram-se bem, 

encontrando-se integradas no seio do grupo. Neste momento, revelam maior confiança 

no desenvolvimento das atividades, ainda que, inicialmente, o processo de adaptação 

tenha sido mais difícil para uma das crianças de três anos, que chorava bastante.   

Após a abordagem feita ao grupo, há que acrescentar dois casos de crianças com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE).  

Uma delas frequenta, pelo terceiro ano letivo, o jardim-de-infância, a tempo 

parcial, integrando a Unidade de Apoio à Multideficiência. “Tem Apoio Educativo, duas 

vezes por semana (60m +90m), apenas no período da manhã” (p.9). Conta, assim, com 

os apoios de fisioterapia, duas vezes por semana, e terapia da fala, uma vez por semana, 

por parte da Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI), e três vezes por semana, pela 

terapeuta da unidade de surdos. Apresenta um grave comprometimento, ao nível 

cognitivo, no que respeita à compreensão e expressão. 

Já a outra criança, apresenta défice cognitivo. No momento da investigação, esta 

ainda não usufruía de apoios, dado que tinha ingressado, recentemente, no jardim-de-

infância e encontrava-se em fase de adaptação, estando na sala apenas no período da 

manhã. Ainda assim, dentro do que observei, é possível afirmar que não costumava falar 

e quando o fazia dizia apenas uma ou duas palavras. Tinha começado a andar há pouco 

tempo, embora já tivesse três anos e, de facto, ainda não caminhava com segurança, 

precisando de ajuda, por exemplo, para subir e descer degraus. Ao longo dos dias, já ia 

interagindo mais com os colegas, demonstrando a sua vontade de brincar com estes, por 

exemplo lançando-lhes uma bola.   
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Anexo II – Ambiente Educativo em Contexto de 1º Ciclo 

 

• Instituição 

Tal como foi mencionado, no anexo I, quando se fez referência à instituição, a 

escola básica de Santiago Maior integra o agrupamento de escolas n.º 1 de Beja. Localiza-

se na freguesia de Santiago Maior, mais especificamente na Avenida Comandante Ramiro 

Correia. 

Relativamente ao espaço exterior, recordo que este é partilhado com as crianças 

do jardim-de-infância, espaço esse que foi dado a conhecer no anexo anterior.   

 

• Espaço interior   

O agrupamento possui uma biblioteca escolar, uma Unidade de Apoio 

Especializado à Multideficiência e Unidade de Apoio a Crianças e Jovens Surdos. Há, 

ainda, espaços e materiais comuns, tais como uma sala polivalente, uma sala de recursos, 

uma sala de professores e um refeitório.  

Segundo informações disponibilizadas pela professora titular, no início da 

investigação, na turma do quarto ano, a organização do espaço e dos materiais fez-se, em 

conjunto, com os alunos. Cada aluno, para além dos manuais, tem cadernos diários, um 

dossiê que contém os seus trabalhos realizados ao longo do ano, bem como as suas fichas 

de avaliação formativa e uma capa para os trabalhos de Expressão Plástica. Há, ainda, 

áreas de utilização comum, tais como:  

- Armário disponível à utilização dos alunos, com dossiês, cadernos, manuais e 

material de desgaste.  

- Expositor com mapas de registo para pilotagem: mapa de presenças, quadro 

das tarefas, mapa de registo de textos trabalhados, mapa do leite, diário de 

turma, mapa de registo das leituras e mapa do comportamento.  

- Expositor com desenhos, textos livres e trabalhos elaborados ao longo do ano.  

- Mesa com ficheiros cooperativos e respetivos registos.  

- Painel com regras de trabalho.  
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Na organização do ambiente educativo, os instrumentos de monitorização e avaliação 

também são fundamentais. Desta forma, na sala, recorrem-se a instrumentos como: fichas 

de avaliação; mapas de presenças; mapa de registo de textos; mapa de registo das leituras; 

mapa do comportamento e grelha de avaliação da leitura. 

 

• Tempo  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro, o horário semanal de 

uma turma do 1º ciclo, mais propriamente do terceiro e quarto ano, deve respeitar a 

seguinte carga horária:  

Tabela 13 – Carga Horária Semanal para o 1° Ciclo EB definida pelo Decreto-Lei 176/2014, de 12 
de dezembro 

Componentes do Currículo Carga Horária Semanal 

Português Mínimo de 7 horas 

Matemática  Mínimo de 7 horas 

Inglês Mínimo de 2 horas 

Estudo do Meio Mínimo de 3 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras Mínimo de 3 horas 

Apoio ao Estudo Mínimo de 1,5 horas 

Oferta Complementar 1 hora 

Tempo a cumprir Entre 24,5 e 27 horas 

Atividades de Enriquecimento Curricular Entre 3 e 5,5 horas 

 

A tabela que se segue representa o horário semanal da turma do quarto ano, onde 

se realizou este estudo: 
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Tabela 14 – Horário Semanal da Turma 

Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

09:00h – 
10:30h 

Matemática Estudo do Meio Português Matemática 

 
 

Português 
 
 
 

10h30- 11h00 – INTERVALO 

11:00h – 
11:30h 

 
Português 

Português 

Apoio ao 
Estudo 

Português 

 
 

Estudo do 
Meio 

 
 

11:30h – 
12:30h 

Inglês 

12h30 – 14h00 – ALMOÇO 

14:00h-
15:00h 

 
Estudo do Meio 

 

 
 

Matemática 
 
 
 Matemática 

Estudo do Meio Inglês 

15:00h-
16:00h 

Apoio ao Estudo Expressões/LGP 
Oferta 

Complementar 

 
 

Matemática 
 
 

16h00-16h30 – INTERVALO 

16:30h – 
17:30h 

AFD/LGP  ALE/LGP 

 
Expressões: 

Cante 
alentejano 

 

AFD/LGP  Expressões 

 

Segundo a carga horária semanal estabelecida pelo decreto-lei já mencionado, é 

possível constatar que nesta turma são seguidas as normas.  

Tal como se observa na tabela 14, o tempo dedicado ao português é de sete horas 

e trinta minutos, à matemática dedicam-se sete horas, ao inglês duas horas, ao estudo do 

meio cinco horas e às expressões três horas. Já o apoio ao estudo tem uma hora e trinta 

minutos disponível na agenda semanal da turma, a oferta complementar uma hora e as 

atividades de enriquecimento curricular (atividade física e desportiva e atividades lúdico-

expressivas) três horas.      
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Há que clarificar que, às terças-feiras, os alunos têm, alternadamente, Língua 

Gestual Portuguesa (L.G.P.) e expressões, pois a L.G.P., assim como o cante alentejano 

constituem projetos que têm vindo a ser desenvolvidos. Nos dias em que há atividades de 

enriquecimento curricular, dois dos alunos da turma têm L.G.P., porque são alunos que 

necessitam desse apoio.  

 

• Turma  

A turma do quarto ano é composta por vinte e um alunos, sendo que doze são 

rapazes e nove são raparigas (ver Tabela 15). Todos frequentaram o ensino pré-escolar. 

A 31 de dezembro, dezassete alunos tinham nove anos de idade, três dez anos e um tinha 

onze anos (ver Tabela 16). Desses alunos, dezoito encontram-se inscritos e a frequentar 

as Atividades de Enriquecimento Curricular, nomeadamente Atividade Física e 

Desportiva e Atividades Lúdico-Expressivas.   

Tabela 15 – Género dos Elementos da Turma 

Número de 
Alunos 

Sexo Masculino Sexo Feminino Total 

12 9 21 

 

Tabela 16 – Faixas Etárias dos Elementos da Turma 

Número de Alunos 17 3 1 

Idades 9 10 11 

 

No que respeita à situação de aprendizagem, a maioria dos elementos da turma 

tem acompanhado, satisfatoriamente, o programa de quarto ano. No geral, são 

participativos, colaborando nas atividades propostas e intervindo, adequadamente. 

Demonstram autonomia, iniciativa e hábitos de trabalho.  

No entanto, há quatro casos de alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(N.E.E.), tal como a professora titular referiu quando se deu início a esta investigação. 

Um desses alunos é apoiado na Unidade de Apoio Especializado à 

Multideficiência pela professora de Ensino Especial. Através do projeto Centro de 
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Recursos para a Inclusão (CRI) do Centro de Paralisia Cerebral de Beja beneficia, 

também, do apoio de um terapeuta ocupacional, de uma fisioterapeuta e de uma terapeuta 

da fala.  

Dentro dos casos indicados, há, ainda, dois alunos que frequentam a Unidade de 

Apoio à Educação de Crianças e Jovens Surdos desta Escola, a tempo parcial, 

beneficiando de terapia da fala e de aprendizagem de L.G.P. 

Um dos outros alunos com N.E.E. tem apoio socioeducativo, uma vez por semana, 

e terapia da fala, duas vezes por semana. Esse aluno conta com uma retenção no terceiro 

ano.  

Por fim, há duas alunas com apoio socioeducativo, pois apresentam dificuldades 

de aprendizagem nas áreas de português e matemática. Uma dessas alunas beneficia de 

Plano Individual, por estar a frequentar o quarto ano pela segunda vez, já tendo tido duas 

retenções no 1.º ciclo.  

Os alunos em questão apresentam interesse em tudo o que se relacione com a 

solidariedade, a leitura, a pesquisa e as tecnologias.  

Contudo, há ritmos diferentes de aprendizagem. Um grupo de alunos apresenta grande 

facilidade em aprender e muito interesse em adquirir conhecimentos. Já os restantes 

elementos, embora em menor número, necessitam de muito apoio e alguma motivação, 

apresentando diversas dificuldades e poucos conhecimentos gerais. Deste modo, a fim de 

que se apoiem uns aos outros, recorre-se bastante ao trabalho a pares e cooperativo.  

Tendo em conta as caraterísticas da turma, com a presença de determinados casos de 

alunos com N.E.E., os planos têm em comum o desenvolvimento de trabalhos/ projetos 

no âmbito da cidadania, solidariedade, aceitação das diferenças, o conhecimento do meio 

e a integração. Para além disso, também há trabalhos em projetos, tais como as aulas de 

L.G.P. e de cante alentejano, a participação nos projetos da biblioteca escolar e trabalhos 

de projeto ligados a temas de estudo do meio.    
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Anexo III – Procedimentos para a Aplicação da “Técnica de Escher”  

 

Técnica de Escher  

Procedimentos 

 

• Escolhe-se um triângulo, um quadrado ou um hexágono. 

• Seguem-se os passos demonstrados nas figuras. 

• Sugestão - Recortar a partir de um vértice e terminar no vértice seguinte. 

• Fixa-se a “dentada” com fita-cola, depois de se fazer uma translação para o lado oposto 

em que foi retirada. 

 

• Sugestão, no caso de se escolher o quadrado: 

•  

 

• Se se escolher o hexágono será possível dar três “dentadas”: 

 

 

• Se for um triângulo: 
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Fonte: Félix, I., & Leal, I. (2007). Pavimentações. Disponível em: 

files.matlabvirtual.webnode.pt/200000080-56d3a57cea/pavimentacoes_ilda_irene.ppt 
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Anexo IV – Excerto do Texto “Gente de boas contas…não faz despesas tontas”, de 
Marta Vicente 

 

 

Fonte: Vicente, M., & Ribeiro, J. (2016). Caderno de Educação Financeira – 2. Lisboa: Ministério 

da Educação. Disponível em: 

http://www.todoscontam.pt/SiteCollectionDocuments/CadernoEducacaoFinanceira2.pdf 
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Anexo V – Ficha de Trabalho “Dinheiro” 

 

1. Depois da conversa no clube, a Márcia quis saber quais os rendimentos e despesas da sua 

família, no último mês. Observa a lista que os pais lhe apresentaram e ajuda-a a distinguir, 

assinalando com R (rendimento) ou D (despesa):  

 

1.1. Transcreve as despesas que assinalaste na lista acima, separando-as em dois grupos: 

a) Despesas necessárias (despesas que a família não pode dispensar). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Despesas supérfluas (despesas que a família pode dispensar). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.2.  Das despesas necessárias que transcreveste, três resultam de situações inesperadas. 

Sublinha-as. 

2. Entusiasmado com o exemplo do Tomás e da Clara, também o Rodrigo quis fazer o 

orçamento da semanada. Observa a sua primeira tentativa. 
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2.1. Calcula o seu saldo e comenta o resultado. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.2.  Depois da análise deste primeiro registo, o Rodrigo decidiu repensar os seus gastos. Que 

sugestões lhe darias para diminuir as suas despesas semanais? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.3. Com base nas sugestões recebidas, o Rodrigo decidiu reformular o seu orçamento, de 

maneira a obter um saldo de 3,00 €. Completa o quadro seguinte de acordo com essa 

decisão. 

 

Fonte: Vicente, M., & Ribeiro, J. (2016). Caderno de Educação Financeira – 2. Lisboa: Ministério da 

Educação. Disponível em: 

http://www.todoscontam.pt/SiteCollectionDocuments/CadernoEducacaoFinanceira2.pdf 
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Tabela 18 – Chuva de Ideias sobre o Orçamento 

Palavras da chuva de ideias  Palavras relacionadas com o 
orçamento 

- Dinheiro; 

- Fatura; 

- Guardar dinheiro; 

- Poupança; 

- Receber dinheiro; 

- Pagar; 

- Trabalho; 

- Estimativa; 

- Conta. 

- Dinheiro; 

- Conta; 

- Estimativa. 

 

 

Mediante a leitura de um excerto de um texto intitulado “Gente de boas contas…não 

faz despesas tontas”, da autoria de Marta Vicente, foram sendo esclarecidas dúvidas, de 

modo a compreenderem melhor o que é um orçamento. Através deste, chegaram à 

conclusão de que um orçamento era uma estimativa/ previsão e correspondia ao equilíbrio 

entre as receitas e as despesas.  

Visto que no texto também se fazia referência ao saldo negativo, os alunos E e Q 

conseguiram explicar o que era, com base no que leram, mencionando que consistia em 

gastarmos mais do que o que tínhamos, ou seja, o saldo negativo resultava do facto de 

termos um rendimento inferior às despesas.  

No seguimento do texto, realizaram-se exercícios do “Caderno de Educação 

Financeira 2”. Embora este se destine a alunos do 2º ciclo, selecionaram-se exercícios 

semelhantes aos do “Caderno de Educação Financeira 1”, tendo em conta as caraterísticas 

da turma e os objetivos pretendidos. Essa seleção também foi feita pelo facto de as 

questões se relacionarem com o texto lido.  
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A turma resolveu os exercícios (ver Figura 88) com o contributo de todos e foram-se 

esclarecendo todas as dúvidas:  

- Na questão 1, muitos não sabiam o que era um passe de autocarro. Mas o aluno E 

esclareceu os colegas. Este afirmou que nas férias a avó compra-lhe um passe para andar 

de autocarro, deslocando-se de Beja para Ferreira. Usa esse passe e assim não precisa de 

comprar um bilhete todos os dias.   

- Na pergunta 1.1., houve dúvidas na distinção entre despesas necessárias e supérfluas, 

tendo sido necessária uma explicação. 

- Na questão 2.1., alguns não estavam seguros quanto ao que é o saldo negativo. 

Assim, o aluno C explicou, corretamente, que quando os rendimentos são inferiores e as 

despesas superiores o saldo é negativo. Ou seja, quando se gasta mais do que aquilo que 

se tem, fica-se com saldo negativo.        

- Na questão 2.2., todos afirmaram que o Rodrigo não deveria comprar cromos, nem 

chicletes, nem gelados, pois consideraram que essas são despesas supérfluas. Contudo, 

na pergunta 2.3., uns acabaram por incluir os cromos e outros os gelados no orçamento 

do Rodrigo. Grande parte dos alunos fez o orçamento, tal como o aluno C.    
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Figura 88 – Ficha do Aluno C 
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Fonte: Vicente, M., & Ribeiro, J. (2016). Caderno de Educação Financeira – 2. Lisboa: Ministério 

da Educação. Disponível em: 

http://www.todoscontam.pt/SiteCollectionDocuments/CadernoEducacaoFinanceira2.pdf 

 

Por fim, chegou a atividade mais desejada pelos alunos, que consistiu na realização 

de um orçamento para a construção dos seres que imaginaram na aula de português. 

Tratou-se, assim, de uma situação real, onde consultaram folhetos para saberem os preços 

dos materiais de que necessitavam. 
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em que se realizem pagamentos e efetuem trocos, por exemplo, com recurso a réplicas de 

moedas e notas (Breda et al., 2011). Foi isso que se procurou fazer no início da tarefa.  

Quanto à exploração dos orçamentos, à primeira vista, poderá parecer que não é 

indicado para o 1º ciclo, mas é importante, obviamente adaptando-se sempre às faixas 

etárias a que se destina. Se os alunos apenas vissem um orçamento, certamente a 

aprendizagem não seria tão significativa, comparativamente à possibilidade de 

construírem um, sobretudo sendo um orçamento para aplicarem numa situação real. Deste 

modo, a turma pôde compreender a diferença entre o necessário e o supérfluo, a relação 

existente entre despesas e rendimentos e o que é um orçamento, para que serve e como se 

faz.          

Devido ao trabalho desenvolvido, dando ênfase aos orçamentos, há que explicitar a 

importância da educação financeira, com base em Dias et al. (2013).  

Assim, os autores em causa, referem que importa que as escolas se preocupem com 

a educação financeira, pois as crianças, de modo progressivo, mas cada vez mais 

prematuramente, são consumidoras de produtos e serviços financeiros. Para além disso, 

as opções financeiras que se tomam ao longo da vida implicam cada vez mais que se 

domine a fundo a informação e o conhecimento na área financeira, dada a complexidade, 

cada vez maior, dos produtos e serviços financeiros existentes no mercado.  

No sistema educativo, a educação financeira possibilita que se adquiram 

conhecimentos e capacidades essenciais para que se tomem decisões no futuro, 

relativamente às finanças pessoais, para além de produzir um “efeito multiplicador de 

informação e de formação junto das famílias” (Dias et al., 2013, p.5). Ao aprenderem 

tópicos relacionados com o dinheiro e as finanças pessoais, ao desenvolverem 

capacidades técnicas e comportamentais, certamente irão atuar de forma esclarecida no 

presente e prevenir eventuais problemas no futuro.   

Quanto à forma de abordagem da educação financeira nas escolas, segundo o 

documento em questão, não existe uma fórmula, contudo a metodologia deverá ser 

diversificada, já que se trata de uma temática transversal e transdisciplinar da educação 

para a cidadania. Deste modo, qualquer professor, no contexto de ensino e aprendizagem, 

em qualquer nível e modalidade de ensino poderá recorrer ao “Referencial de Educação 

Financeira”.   
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Tal como se constata, mediante tudo o que foi mencionado anteriormente, a 

educação financeira é relevante, trazendo inúmeros benefícios, não só no pressente, mas 

também com vista ao futuro.   

Importa acrescentar as vantagens de aprendizagem de um conteúdo que integra a 

educação financeira, nomeadamente o planeamento e gestão do orçamento, pois liga-se 

diretamente ao que foi feito na tarefa em causa. Nesse sentido, através desse conteúdo, 

os alunos poderão compreender que os recursos que existem são limitados e que as 

necessidades/ vontades tendem a ser ilimitadas. Tal como os recursos naturais são 

limitados, o rendimento de que se dispõe para adquirir bens e serviços também é. Logo, 

não é possível ter acesso a todos os bens e serviços que se pretende, sendo necessário 

que se definam prioridades nas despesas. Tendo esses aspetos em conta, os alunos serão 

capazes de recorrer a esse conhecimento, identificando rendimentos e despesas e, 

mediante essa informação, fazer escolhas. Ao nível do planeamento e gestão do 

orçamento serão capazes de elaborar um orçamento, consoante os seus meios e objetivos 

(Dias et al., 2013).  

De facto, as capacidades indicadas anteriormente foram evidentes, ao longo da 

tarefa em causa, principalmente no momento de realização do orçamento. Embora 

existissem algumas dúvidas, por parte de alguns alunos, respeitantes a alguns conceitos 

abordados, todos acabaram por conseguir elaborar o orçamento no fim, pois o facto de 

este ser realizado em pequenos grupos levou a que cooperassem uns com os outros.   

Perante tudo o que foi mencionado, há que que motivar os alunos para a 

aprendizagem de conteúdos respeitantes à educação financeira, acreditando nas suas 

capacidades e contribuindo para que estas sejam desenvolvidas, permitindo que 

adquiriram e aprofundem conhecimentos na área da matemática e, em simultâneo, 

educando-os para a cidadania, o que é importantíssimo.    

 

Dificuldades 

A exploração da grandeza dinheiro não suscitou dificuldades, pois este conteúdo 

já tinha sido abordado ao longo do 1º ciclo. 
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Já na abordagem respeitante aos orçamentos, houve algumas dúvidas, 

principalmente quanto ao que é um orçamento, o saldo negativo e despesas necessárias 

e supérfluas. Foi a primeira vez que se explorou este conteúdo nesta turma, portanto é 

natural que, inicialmente, a maioria dos alunos não tivesse essas noções.   

 


