
0 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

Escola Superior de Educação  
Curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do 

Ensino Básico 
 

 

 

 

 

 

A Organização e Tratamento de Dados num grupo de Pré-

Escolar e numa turma de 4º ano do 1º Ciclo 

Uma abordagem com tarefas do quotidiano 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Filipe Guerreiro Borralho 

 

 

 

Beja 

2020





0 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

Escola Superior de Educação 
Curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do 

Ensino Básico 

 

 

A Organização e Tratamento de Dados num grupo de Pré-

Escolar e numa turma de 4º ano do 1º Ciclo 

Uma abordagem com tarefas do quotidiano 

 

 

 

Relatório Final de curso apresentado na Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Beja 

 

 

Elaborado por: 

Alexandre Filipe Guerreiro Borralho 

 

 

 

Orientado por: 

Cesário Paulo Lameiras de Almeida 

 

Coorientado por: 

Maria Manuela Duarte de Oliveira Azevedo 

 

Beja 

2020 



I 
 

Resumo 

O presente estudo insere-se nas Unidades Curriculares de Prática Profissional II e III, 

em contextos de Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, respetivamente. 

Tem como objetivo investigar o contributo das tarefas do quotidiano na aprendizagem 

da Organização e Tratamento de Dados (OTD), num grupo de Pré-Escolar e numa 

turma de 4º ano do 1º Ciclo, tendo sido formuladas as seguintes questões de partida:  

o Como trabalhar a OTD na Educação Pré-Escolar e no 4º ano do 1º Ciclo do 

Ensino Básico através de uma abordagem com tarefas do quotidiano? 

o Qual é o contributo das tarefas do quotidiano na construção do conhecimento e 

de outras capacidades inerentes ao processo de aprendizagem, nestes níveis de 

ensino ao nível da OTD? 

A metodologia aplicada segue uma abordagem qualitativa. Em termos de metodologia 

de investigação, e tratando-se de uma investigação em educação que visa refletir sobre a 

própria prática, foi selecionado o estudo de caso.  

As conclusões desta investigação remetem-nos para a importância das tarefas do 

quotidiano na promoção de aprendizagens ao nível da OTD e nas quais as crianças e os 

alunos evidenciaram um papel ativo em termos de participação e concretização. 

 

Palavras-chave: Organização e Tratamento de Dados, tarefas do quotidiano, resolução 

de problemas, Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 
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Abstract  

The present study is inserted in the Curricular Units of Professional Practice II and III, 

in contexts of Pre-School Education and of the 1st Cycle of Basic Education, 

respectively. It aims to investigate the contribution of everyday tasks in the learning of 

the Organization and Data Processing (OTD), in a group of Pre-schoolers and in a class 

of 4th year of the 1st Cycle, having been asked the following starting questions: 

o How to work OTD in Pre-School Education and in the 4th year of the 1st Cycle 

of Basic Education through an approach with daily tasks? 

o What is the contribution of everyday tasks in the construction of knowledge and 

other skills inherent to the learning process, at these levels of education at the 

OTD level? 

The applied methodology follows a qualitative approach. In terms of research 

methodology, and in the case of research in education that aims to reflect on the practice 

itself, the case study was selected.  

The conclusions of this investigation lead us to the importance of everyday tasks in 

promoting learning at the OTD level and in which children and students have shown an 

active role in terms of participation and achievement. 

 

Keywords: Organization and Treatment of Data, daily tasks, problem solving, Pre-

school and 1st Cycle of Basic Education 
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Introdução 

O presente estudo visa investigar o contributo das tarefas do quotidiano na 

aprendizagem da OTD, num grupo de Pré-Escolar e numa turma de 4º ano do 1º Ciclo, 

tendo sido delineados para a investigação os seguintes objetivos: 

o Sensibilizar para a presença da Matemática no quotidiano; 

o Estimular o interesse em explorar questões matemáticas, tendo por base as 

rotinas, os recursos disponíveis e os problemas atuais; 

o Promover a descoberta da Matemática, em particular ao nível da OTD, a partir 

de experiências do quotidiano; 

o Explorar diferentes estratégias para potenciar aprendizagens ao nível da OTD; 

o Refletir, de forma crítica e fundamentada, acerca das aprendizagens promovidas 

neste âmbito e seus efeitos. 

De acordo com a estrutura proposta, o trabalho encontra-se organizado em três secções 

– Enquadramento Teórico, Estudo Empírico e Intervenção. A primeira secção 

corresponde ao Enquadramento Teórico, na qual é revista a literatura referente à 

Estatística, em particular ao nível do tipo de tarefas do quotidiano que promovem a 

literacia estatística e o papel do educador e do professor na promoção da OTD. 

 
Na segunda secção, intitulada de Estudo Empírico, é contextualizada a investigação, na 

qual é formulado o objeto de estudo, delineadas as questões de partida e objetivos, ao 

que se segue uma breve teorização acerca da metodologia de investigação utilizada, o 

método selecionado – estudo de caso, as técnicas e instrumentos de recolha de dados 

utilizados e o modo como foi efetivado o estudo. Por último, é feita nesta secção uma 

breve caraterização dos participantes no estudo. 

 
A terceira e última secção refere-se à Intervenção, na qual são contextualizadas as 

tarefas implementadas em ambos os contextos, seguindo-se a análise pormenorizada das 

mesmas, com base nos registos das crianças e dos alunos. A análise de cada tarefa 

permite refletir sobre as questões trabalhadas, pelo que surgem algumas considerações – 

aspetos positivos e dificuldades, especificados também nas Conclusões, Limitações e 

Perspetivas Futuras de Investigação, último ponto do trabalho onde é feita uma análise 

global do estudo. 
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1. Enquadramento Teórico 

1.1. Contexto histórico da Estatística 

A Estatística está presente desde o começo da civilização. As civilizações mais antigas, 

tinham a necessidade de recorrer a procedimentos estatísticos para conhecer a 

população, a nível económico e social, pelo que contar, enumerar e recensear eram 

preocupações permanentes, com o objetivo de ajudar os líderes na tomada de decisões. 

O processo de recenseamento, ocorria de forma simples e rudimentar, os princípios 

estatísticos não eram credíveis, nem feitos de forma exaustiva. Números globais, 

informação dispersa, recolhida em segunda mão e produzida por terceiros, na qual os 

requisitos de qualidade e exigência não eram os melhores, mas serviam para o Estado 

ter uma visão global sobre a população. 

Assente na ideia de que “Os dados têm sido, desde há muitos séculos, instrumentos 

essenciais à compreensão do mundo que nos rodeia” (Martins, Loura, & Mendes, 2007, 

p.9), vejamos, no Quadro 1, alguns acontecimentos que podem ser considerados como 

factos importantes na formação da Estatística. 

Quadro 1 - Evolução da Estatística 

Data  Acontecimento 

5 000 a.C. Primeiro dado estatístico disponível – 

registos egípcios de presos de guerra. 

3 000 a.C. Registos egípcios da falta de mão de obra 

relacionada com a construção de 

pirâmides. 

2 238 a.C. O Imperador da China, Yao, ordenou que 

fosse feito o primeiro recenseamento com 

fins agrícola e comerciais. 

600 a.C. No Egito, todos os indivíduos tinham que 

declarar, ao Estado da sua província, a 
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sua profissão e as fontes de rendimento. 

Caso não o fizessem, seria declarada a 

pena de morte. 

Já na Era de Cristo  

6 

O governador Romano da Síria (que 

incluía a Judeia e a Galileia), Quirino, 

por ordem do Senado, teve que fazer um 

recenseamento. As pessoas tinham que 

ser entrevistadas no local de origem. 

620  Surgiu, em Constantinopla, o primeiro 

Bureau de Estatística – livro de 

Estatística. 

1654 Blaise Pascal e Pierre de Fermat 

estabelecem os princípios do cálculo de 

probabilidades. 

1708 Primeiro curso de Estatística, lecionado 

na Universidade de Iena, na Alemanha. 

1752 Surge a palavra “Estatística”, pelo 

alemão Gottfried Achenwall, que deriva 

da palavra latina statu, que significa 

“estado”, pela utilidade que o Estado lhe 

dava. 

Em Portugal, a entrada na Era Estatística faz-se de forma gradual ao longo do século 

XIX 

  

1776-1831 Inicia-se a primeira grande série 

estatística sobre o comércio externo – 

Balança Geral do Comércio do Reino de 

Portugal. 

 
Dados da população solicitados aos 
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1842 

1845 

1856-1857 

 

1864 

 

1875 

párocos: 

- Comércio externo; 

- Contribuições municipais; 

- Movimento das Alfândegas de Lisboa e 

Porto; 

- Área demográfica, com a realização do 

primeiro censo digno do nome; 

- Outras áreas (publicação do Annuario 

Estatistico). 

(Bayer, Bittencourt, & Rocha, 2009; Ferreira & Tavares, s.d.) 

João Branco, no Jornal de Matemática Elementar nº 190, citado por Ferreira e Tavares 

(s.d., p.35) refere que “(…) no final do século XIX assistiu-se a uma generalizada 

emergência e reconhecimento de problemas de natureza estatística nos vários ramos 

científicos, na indústria e em atividades governamentais o que fez crescer o interesse 

pela atividade estatística”. 

A reconhecida importância atribuída à Estatística, presente em diferentes áreas do saber 

e vista como uma ferramenta imprescindível na procura de respostas e soluções para 

diferentes problemas, fez com que surgisse a necessidade da sua introdução nos 

currículos escolares. 

Almeida (2014, p.95) refere que “Do ponto de vista matemático e, em particular do seu 

ensino, os anos 60 do século XX ficaram marcados pela proliferação, em termos 

nacionais e internacionais, do conhecido movimento da “Matemática Moderna” que, 

grosso modo, reivindicava a necessidade de uma nova linguagem que pudesse trazer 

mais formalismo, mais rigor e mais uniformidade à Matemática, aspetos que deveriam 

ser atingidos com recurso à utilização da Teoria dos Conjuntos”. 

O mesmo autor menciona que “Surgiram assim novos conteúdos programáticos das 

quais salientamos a (…) Probabilidades e Estatística que deveriam articular-se com 
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matérias já existentes, tais como a Iniciação à Análise Infinitesimal, a Trigonometria, o 

Cálculo Algébrico e a Geometria Analítica” (Almeida, 2014, p.96). 

 

1.2. Literacia estatística 

Na sociedade atual, somos confrontados com múltiplas informações, as quais requerem 

que as saibamos interpretar e analisar. Parte dessas informações são de índole 

estatística, podendo ser influenciadoras da tomada de muitas decisões. Surge então a 

necessidade de promover o desenvolvimento da literacia estatística desde cedo. 

Duque, Pinho, e Carvalho (2013, p.87) destacam, em termos de objetivo da Estatística, a 

um nível elementar, a promoção da literacia estatística, “(…) ensinando as crianças a ler 

e a interpretar (…), a recolher dados, a organizá-los e apresentá-los em gráficos e 

tabelas o quanto antes”, processo no qual deve ser valorizada “(…) a construção de 

conceitos emergentes de pesquisas relacionadas com situações do quotidiano” (Rocha, 

2014, p.39). 

A valorização das situações do quotidiano ganha destaque, pois a literacia estatística no 

quotidiano envolve cidadania (pesquisas de opinião pública), decisões da vida pessoal 

(atos de consumo orientados por dados estatísticos), vida profissional (ferramentas que 

possibilitam melhorar a qualidade e a produtividade) e ciência (eficácia das descobertas) 

(Martins, Duque, & Pinho, 2017). 

Em suma, a Estatística tem como objetivo central o desenvolvimento da literacia 

estatística, o qual inclui a capacidade de ler e interpretar dados representados de 

diferentes formas, na tentativa de dar resposta a questões variadas.  É, pois, a literacia 

estatística que nos permite compreender a informação estatística que nos rodeia, 

aplicando-a no dia a dia. 

Gal (2002) propõe um modelo (ver Figura 1), no qual a literacia estatística assenta em 

dois campos: conhecimento e disposições. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Modelo de literacia estatística 

(Martins et al., 2017, p.31) – adaptado de Gal (2002) 

De acordo com o modelo apresentado, e tendo por base Steen (2001), Martins e Ponte 

(2010, p.7), referem que “(…) a literacia estatística consiste num conjunto de 

conhecimentos, convicções, predisposições, hábitos mentais, capacidades de 

comunicação e habilidades que as pessoas precisam para lidar de maneira eficaz com 

situações, envolvendo dados de natureza quantitativa e qualitativa que surgem na sua 

vida e na sua atividade profissional”. 

Do campo do conhecimento estatístico fazem parte os conhecimentos essenciais à 

literacia estatística (matemático, estatístico e do mundo) e a capacidade crítica, 

fundamentais na interpretação da informação estatística. 

Martins et al. (2017, pp.31-32) inspirados em Gal (2002), referem que o conhecimento 

estatístico é visto como fundamental à literacia estatística – “Saber o porquê da 

necessidade dos dados e como podem ser produzidos (…), conhecer os conceitos 

básicos de representações dos dados, conhecer e saber interpretar representações em 

gráficos e tabelas, compreender noções básicas de probabilidade (…), saber como são 

obtidas as conclusões ou inferências estatísticas (…)”. 

No que concerne ao campo das disposições, temos a postura ativa e o espírito crítico 

relativamente à informação de índole estatístico. 
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A resolução de problemas do quotidiano implica conhecimento e pensamento 

estatístico, daí a importância de um cidadão “literado”. Oliveira e Henriques (2014, 

p.23), referem-se a propósito desta questão ao afirmarem que “(…) ser um cidadão 

“literado” e informado, numa sociedade exposta a (e controlada por) uma grande 

quantidade de informação estatística, requer a capacidade de interpretar e avaliar 

criticamente os dados com que se confronta na sua realidade quotidiana e de comunicar 

e tomar decisões informadas por eles”.  

A literacia estatística deve ser encarada como um hábito mental que precisa de ser 

trabalhado, ou seja, que requer experiência. 

 

1.3. Ensino da Estatística  

Todos os dias somos confrontados com informação estatística referente a diversas áreas, 

as quais, na sua grande maioria, nos remetem para situações problemáticas que 

envolvem as questões da OTD. Sendo muitas vezes capazes de as solucionar, 

recorrendo ao senso comum, são inúmeras as ocasiões em que não dispomos de 

conhecimentos prévios para compreender as respetivas expressões formais, ou seja, o 

processo inerente à sua resolução. 

É neste sentido que surge então a ideia de Brocardo e Mendes (2001) citados por 

Cordeiro (2014, p.13), de que “Estudar Estatística demonstra a importância de 

questionar, conjeturar e procurar relações, quando se formulam e resolvem problemas 

do mundo real”.  

Martins e Ponte (2010, p.3) referem que “Sendo a Estatística a ciência que trata dos 

dados, ela deve fazer parte da educação dos alunos desde os níveis de escolaridade mais 

elementares (…)”, aspeto fundamental na formulação de um espírito crítico que permita 

“(…) ler, interpretar, argumentar, levantar ou verificar hipóteses, de forma autónoma” 

(Colaço, 2016, p.15).  

As aprendizagens estatísticas possibilitam a realização de projetos e investigações, em 

diferentes domínios da vida de cada cidadão, o que vem reforçar a importância da 

estatística na formação para a cidadania (Cordeiro, 2014). 
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Inspirado em Carvalho e César (2001), Cordeiro (2014, p.12) refere que também a 

Estatística tem “(…) a função de desenvolver competências sociocognitivas nos 

alunos”, indo ao encontro do que é preconizado nos documentos estruturantes dos 

últimos anos, os quais vinculam a necessidade de educar cidadãos reflexivos, críticos e 

participativos na sociedade atual. 

Partindo do pressuposto de que as crianças não têm a mesma capacidade de analisar 

dados que os adultos, também estas observam e interpretam de acordo com aquilo que 

são os seus conhecimentos e as suas vivências. Para tal, torna-se crucial o “(…) 

contacto com situações que sejam precursoras no desenvolvimento dessas capacidades” 

(Colaço, 2016, p.15). 

Em relação ao panorama nacional do ensino da Estatística, Campelos (2014, p.22) 

refere que “(…) a Estatística é um capítulo relativamente recente no currículo nacional 

de Matemática e durante muitos anos, o seu ensino não foi mais além do que recolha e 

organização de dados”.   

Nos últimos tempos, a sociedade tende a valorizar a análise de dados, a capacidade de 

pensar sobre eles e de usá-los de modo eficaz na tomada de decisões. Tal facto, faz com 

que a Estatística tenha ganho destaque nos documentos curriculares. 

Apesar das recomendações sugeridas, “(…) o foco do ensino ainda é, frequentemente, a 

realização de cálculos e a aprendizagem de ferramentas estatísticas (gráficos, medidas 

estatísticas e procedimentos) (…)”, o que condiciona a possibilidade dos alunos se 

envolverem no processo estatístico, procurando resolver problemas do seu quotidiano 

(Oliveira & Henriques, 2004, p.23). 

Os conhecimentos associados à OTD são, em muitos casos, tidos como elementares, o 

que faz com que sejam pouco trabalhados, ainda que todos os utilizemos de acordo com 

as necessidades que surgem.  É neste sentido que surgem duas ideias fundamentais: a 

necessidade de proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem “genuínas” e a 

introdução das tecnologias como ferramenta de apoio, as quais podem tornar o processo 

mais intuitivo (Campelos, 2014). 

Neste sentido, Oliveira e Henriques (2014, p.23) defendem “(…) um papel mais 

aprofundado e alargado da Estatística na Matemática escolar (…)”, perspetivando novas 

abordagens no seu ensino e aprendizagem, as quais se requerem “(…) mais holísticas e 
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orientadas para os dados e para o desenvolvimento do raciocínio estatístico dos alunos, 

valorizando igualmente as investigações em contextos diversificados (…)”. 

Importa, pois, atribuir sentido às tarefas. A realização de tarefas matemáticas de forma 

mecânica, sem que lhes seja atribuído qualquer sentido, faz com que surjam 

dificuldades na reconstrução do raciocínio. Quer isto dizer que, por norma, quando as 

tarefas se distanciam um pouco daquilo a que os alunos estão habituados, ou são 

colocadas em contextos diferentes, as dificuldades tendem a aparecer (Garcia, 2016). 

 

1.4. A OTD na Educação Pré-Escolar e o tipo de tarefas que 

promovem a literacia estatística 

Nesta secção pretende-se apresentar e refletir sobre a OTD na Educação Pré-Escolar, 

tendo por base alguns autores e o que é preconizado nas OCEPE (Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar). 

Duque et al. (2013, p.87) referem que “A Educação Pré-Escolar, muito embora de 

frequência facultativa, é a primeira etapa de um vasto conjunto de fases que constituem 

o longo trilho educativo, tendo, portanto, um papel decisivo no sucesso das crianças e 

jovens”.  Reforçando esta ideia, Cordeiro (2014, p.5) aponta que “É nesta etapa da vida 

das crianças que se criam as condições indispensáveis para se desenvolverem as suas 

capacidades físicas, emocionais, intelectuais e sociais”. 

Como tal, é reforçada a ideia de que “As relações e as interações que a criança 

estabelece com adultos e com outras crianças, assim como as experiências que lhe são 

proporcionadas pelos contextos sociais e físicos em que vive constituem oportunidades 

de aprendizagem, que vão contribuir para o seu desenvolvimento” (Silva, Marques, & 

Mata, 2016, p.8).  

A Matemática está contemplada nas OCEPE como um domínio que integra a Área de 

Expressão e Comunicação, no qual é dado ênfase: 

o À importância da aprendizagem matemática nos primeiros anos, uma vez que 

“(…) é nestas idades que a educação matemática pode ter o seu maior impacto”; 
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o Às questões do quotidiano, assegurando “(…) uma experiência rica em ma-

temática, ligada aos seus interesses e vida do dia a dia (…)”; 

o À abordagem intencional, sistemática, continuada e coerente “(…) em que o/a 

educador/a apoia as ideias e descobertas das crianças, levando-as 

intencionalmente a aprofundar e a desenvolver novos conhecimentos”; 

o À representação e comunicação do pensamento matemático, em que 

“Comunicar os processos matemáticos que desenvolve ajuda a criança a 

organizar e sistematizar o seu pensamento e a desenvolver formas mais 

elaboradas de representação”; 

o À resolução e invenção de problemas, “(…) formas facilitadoras do processo de 

apropriação e de integração das aprendizagens matemáticas”; 

o Ao jogo e ao brincar, no qual “(…) a ação do/a educador/a é essencial para o 

desenvolvimento das aprendizagens matemáticas”. 

(Silva et al., 2016, pp.74-76)  

A aquisição de conceitos matemáticos, nos primeiros anos, é vista como fundamental e 

como influenciadora, de forma positiva, das aprendizagens posteriores. Knowler e 

Knowler (1981) referidos por Rocha (2014), remetem-nos para a importância de que as 

crianças adquiram algumas técnicas relacionadas com a Estatística no Pré-Escolar. 

Importa, pois, dar especial atenção às inúmeras oportunidades para desenvolver a 

aprendizagem desses mesmos conceitos, como são, por exemplo, as rotinas diárias, as 

brincadeiras, os momentos de atividade, bem como diversas outra situações do 

quotidiano, partindo do pressuposto de que  “O envolvimento das crianças em situações 

matemáticas contribui não só para a sua aprendizagem, como também para desenvolver 

o seu interesse e curiosidade pela matemática” (Silva et al., 2016, p.76). 

A Matemática desempenha um papel essencial, não só ao nível da estruturação do 

pensamento, como também de forma a dar sentido, conhecer e representar o mundo. As 

crianças começam a construir e desenvolver noções matemáticas, fator que se deve, em 

parte, e de acordo com Cordeiro (2014, p.7),  “(…) aos materiais que a envolvem desde 

muito cedo, aguçando-lhes a curiosidade (…)”, encarada como natural, e “(…) que as 

leva a interessar-se fortemente pelos fenómenos que decorrem no seu dia a dia” (Rocha, 

2014, p.38). 
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Na Educação Pré-Escolar, é imprescindível que as crianças compreendam que conexões 

e pontes de ligação se podem estabelecer entre o que as rodeia e a Matemática, 

despertando-as para aprendizagens agradáveis por meio da descoberta. Tal facto, 

enfatiza a preponderância da promoção de aprendizagens matemáticas por meio de 

situações do quotidiano. 

As tarefas desta natureza, devem ter por base situações que permitam classificar, contar, 

comparar e seriar,  apelando ao sentido crítico das crianças, permitindo-lhes 

envolverem-se na resolução de problemas, na aquisição de habilidades de representação 

dos processos inerentes, dando sentido ao que as envolve.  

Este é um processo de apropriação gradual. O raciocínio matemático das crianças 

evolui, as questões tendem a complexificar-se, o conjunto de dados aumenta e as 

crianças são desafiadas a arranjar estratégias novas de resolução. 

Guedes (2011, p.9) afirma que “É por meio da experiência, da observação e da 

exploração do seu ambiente, que a criança constrói o conhecimento, modifica situações, 

reestrutura os seus esquemas de pensamento, interpreta e busca soluções para factos 

novos, desenvolvendo assim competências cognitivas”, ideia que assenta nos 

pressupostos anteriormente referidos. 

Na Educação Pré-Escolar, a literacia estatística deve iniciar-se pela compreensão de 

como organizar os dados, como apresentá-los através de diferentes representações e, 

posteriormente, através da promoção de atividades de recolha, organização e 

representação em tabelas e gráficos. Cook (2008) citado por Rocha (2014, p.42), afirma 

que, desta forma, “As crianças devem ser capazes de apresentar e formular questões, 

recolher e, posteriormente, representar dados em gráficos”. 
 

Todo este processo deve ser construído de forma gradual, sustentada, envolvendo 

atividades pontuais, mas também dando ênfase à lógica de trabalho de projeto. É com 

base nesta perspetiva que Resende e Menino (2013, p.70) referem que “(…) abordar a 

OTD, com base num trabalho de projeto é unir a curiosidade inata das crianças à sua 

predisposição para resolver problemas”.  
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1.5. O papel do educador na promoção da OTD na Educação Pré-

Escolar 

Concebendo as crianças como agentes ativos da sua própria aprendizagem, o que é 

consistente com o tipo de aprendizagens preconizadas pelas OCEPE, o educador deve 

procurar criar condições para que cada criança construa aprendizagens significativas. 

Assim, após o conhecimento das características individuais das crianças e do grupo em 

si, deve procurar definir um conjunto de competências, tendo em conta as diversas 

Áreas de Conteúdo para a Educação Pré-Escolar.  

Este conjunto de competências, considerado bastante alargado, deve ser pensado nas 

crianças mais novas, que ingressando pela primeira vez no Jardim de Infância, se 

encontram sobretudo numa fase de exploração do espaço e dos materiais, e nas crianças 

que, tendo já vivências de Jardim de Infância, se encontram numa fase de consolidação 

de um conjunto diferenciado de aprendizagens, consideradas essenciais para um 

ingresso bem sucedido no 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Em relação à Matemática, segundo Spodek (2002) citado por Cordeiro (2014, p.8), 

“Aqueles que se esforçam para inovar a forma de trabalhar a Matemática no currículo 

da educação de infância precisam de estar informados da natureza da própria 

disciplina”. 

No Jardim de Infância, são inúmeras as “(…) oportunidades de recolher, organizar e in-

terpretar dados quantitativos a partir de situações do quotidiano e da realização de expe-

riências e projetos”, sendo, por isso, essencial o questionamento promovido pelo 

educador (Silva et al., 2016, p.78). 

Sendo o educador quem passa mais tempo útil com as crianças, e tratando-se do 

principal promotor de novas aprendizagens e descobertas, este “(…) deve ter a 

capacidade de criar um contexto de qualidade, tornando o ensino Pré-Escolar uma 

realidade de sucesso nas aprendizagens (…)”, através de situações desafiadoras e 

cativantes do interesse das crianças (Cordeiro, 2014, p.5).  

Duque et al. (2013, p.90) referem que “(…) cabe ao/à educador/a proporcionar 

vivências e experiências através de atividades diversificadas, onde a manipulação deve 
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ser primordial, permitindo momentos de reflexão e de diálogo entre todos”, de forma a 

que as crianças construam noções matemáticas de forma espontânea. 

Para tal, e de acordo com Rocha (2014, p.38), “(…) o educador deve aproveitar a 

curiosidade natural das crianças, motivando-as a colocar questões e a partilhar as suas 

descobertas”. 

É também neste sentido que Guedes (2011, p.8) refere como função do educador o 

“(…) questionamento permanente, para que as crianças compreendam a necessidade de 

serem elas próprias os agentes ativos das suas aprendizagens”. 

Para tal, espera-se da parte do educador um “(…) questionamento pertinente que em 

cada momento forneça o estímulo intelectual e a adequação do grau de dificuldade 

(…)”, pois a natureza e a complexidade de tarefas modifica-se de situação para situação 

(Guedes, 2011, p.9). Deve, pois, por parte do/a educador/a, ser dada especial “(…) 

atenção à linguagem utilizada de acordo com o nível de desenvolvimento” das crianças 

(Duque et al., 2013, p.90). 

Cabe também ao educador “(…) apoiar a formulação de questões a responder, a recolha 

de dados e a sua organização (…), apoiar as crianças em conjeturas relativas a outras 

amostras (…)”, na tentativa de que todo o processo faça sentido (Silva et al., 2016, 

p.78).  

Também fundamental é a promoção e construção de um espírito cooperativo no seio do 

grupo, o que vai ter repercussões ao nível “(…) da partilha, da cooperação e da criação 

de circuitos de comunicação”, fatores preponderantes no trabalho que se preconiza 

(Guedes, 2011, p.8). A este nível há também que realçar a questão do envolvimento de 

todos os intervenientes, pois “(…) conseguir o envolvimento é conseguir a qualidade da 

prática educativa” (Resende & Menino, 2013, p.78). 

Fazendo alusão a esta ideia, Edwards e Mercer (1998) citados por Niza (2009, p.11) 

referem que “Toda a educação tem que ver essencialmente com o desenvolvimento de 

uma compreensão compartilhada de perspetivas mútuas”. 

Em termos de aprendizagens a promover, e focando a análise no que é preconizado nas 

OCEPE, temos: 
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o “Recolher informação pertinente para dar resposta a questões colocadas, 

recorrendo a metodologias adequadas (listagens, desenhos, etc.)” – incentivar as 

crianças a recolher dados recorrendo a diferentes representações; 

o “Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação recolhida e 

interpretá-los de modo a dar resposta às questões colocadas” – estratégias 

diversificadas com o intuito de organizar e tratar dados. De acordo com a 

especificidade do objeto de estudo, esta fase permite-nos, por exemplo, dar 

resposta a um determinado problema.  

(Silva et al., 2016, p.78)  

Importa, pois, centrarmo-nos nas situações em que a criança evidencia os pressupostos 

acima referidos. As aprendizagens desta natureza são observáveis em diversas 

situações, das quais se destacam: 

o A formulação de questões e participação na recolha de dados; 

o A participação na organização da informação recolhida recorrendo a diferentes 

representações; 

o A tentativa de interpretação de dados disponíveis; 

o A compreensão de que o tratamento apresentado é uma forma de descrever uma 

realidade. 

(Silva et al., 2016) 

 

 

1.6. A OTD no 1º Ciclo do Ensino Básico e o tipo de tarefas que 

potenciam a aprendizagem e desenvolvem capacidades em literacia 

estatística 

A presente secção visa apresentar e refletir sobre a OTD no 1º Ciclo do Ensino Básico, 

tendo por base as ideias de diferentes autores, o que é preconizado no PMCMEB 

(Programa e Metas Curriculares de Matemática para o Ensino Básico), PA (Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) e AE (Aprendizagens Essenciais), 

nomeadamente no que concerne ao 4º ano de escolaridade. 

Menezes, Oliveira, e Canavarro (2013) citados por Magalhães (2018, p.46) remetem-

nos para a mudança de paradigma ao nível da aprendizagem matemática, ao afirmarem 

que “Ao longo dos tempos, ao surgirem novas conceções acerca do que significa 
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aprender, tem vindo a existir uma mudança na forma como é vista e praticada a 

aprendizagem matemática”. 

Também ao nível dos documentos orientadores/ estruturantes surgem algumas ideias 

neste sentido, como é o caso das AE, as quais enunciam as finalidades que devem 

nortear o ensino da Matemática, na escolaridade básica: 

o “Promover a aquisição e desenvolvimento de conhecimento e experiência em 

Matemática e a capacidade da sua aplicação em contextos matemáticos e não 

matemáticos; 

o Desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de reconhecer e 

valorizar o papel cultural e social desta ciência”. 

(ME, 2018, pp.2-3) 

 

No que concerne à OTD, os alunos devem desenvolver “A capacidade de compreender 

informação estatística representada de diversas formas” (ME, 2018, p.5). Deste modo, 

tornam-se fundamentais:  

o A leitura e interpretação de dados organizados em tabelas, gráficos e diagramas; 

o A realização de estudos com dados de natureza variada (qualitativos e 

quantitativos discretos). Neste âmbito, é importante dar destaque a estudos que 

envolvam a organização e tratamento de dados em contextos familiares 

variados. 

Os dados de natureza qualitativa não são suscetíveis “(…) de medição ou contagem, 

mas unicamente de uma classificação (…)”, enquanto que os de natureza quantitativa 

discreta referem-se “(…) a características que só se podem contar e não se podem medir 

(…)” (Martins et al., 2007, p.14) 

Martins et al. (2007, p.9) referem que “A Estatística é uma Ciência que se aplica em 

todos os campos do conhecimento”, devendo ser dado um maior reconhecimento ao seu 

ensino, pois, tal como Pontes e Serrazina citados por Colaço (2016, p.2) afirmam, “A 

estatística, especialmente no que se refere à organização e análise de dados, constitui 

um importante instrumento de interpretação do meio físico e social”. 

Em Portugal, o domínio da OTD é visto como um domínio “pobre”, pouco interessante, 

ao qual é dispensada reduzida atenção, o que se reflete, segundo Batanero (2000) citado 

por Colaço (2016, p.5),  nas “ (…) dificuldades dos alunos em relação aos conceitos 
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mais importantes”. Dificuldades estas que se relacionam “(…) com a natureza da 

Estatística, enquanto que outras derivam das estratégias de ensino utilizadas e do tipo de 

experiências de aprendizagem proporcionadas aos alunos” (Martins & Ponte, 2010, 

p.11). 

Torna-se, pois, fundamental promover exercícios, problemas e tarefas de investigação 

estatística no 1º Ciclo, tendo por base os objetivos de aprendizagem delineados, e de 

forma a averiguar que conhecimentos e processos são desenvolvidos e que dificuldades 

são manifestadas – papel do/a professor/a. 

Em termos de documentos estruturantes, importa centrarmo-nos na evolução da 

temática: 

o Programa do 1º Ciclo – 1990 – “Este programa define três grandes finalidades 

para o ensino da Matemática no 1.º Ciclo, as quais enuncia transversalmente 

para todo o Ensino Básico: desenvolver a capacidade de raciocínio, de 

comunicação e de resolução de problemas” (Canavarro et al., 2019, p.29). 

Apesar de algumas referências a serem trabalhadas, refere de forma muito ampla 

a importância da OTD, não sendo a Estatística um tema a abordar; 

 

o Currículo Nacional do Ensino Básico – 2001 – “(…) vem alargar o leque de 

domínios matemáticos a abordar no 1.º Ciclo, considerando quer a Estatística e 

Probabilidades, quer a Álgebra que não eram contempladas no programa do 1.º 

Ciclo em vigor. Por exemplo, no que diz respeito à Estatística, todos os alunos 

de todos os ciclos passam a ter de desenvolver competência que abrange um 

conjunto de diversos aspetos, em que cada um é formulado com referência 

integrada a capacidades, conhecimentos e atitudes, em sintonia com a ideia de 

competência” (Canavarro et al., 2019, p.38); 

 
 

o Programa de Matemática do Ensino Básico – 2007 – “Os temas matemáticos 

considerados são Números e Operações, Álgebra, Geometria e Organização e 

Tratamento de dados, e as capacidades transversais consideradas como 

conteúdos são a resolução de problemas, o raciocínio matemático e a 

comunicação matemática” (Canavarro et al., 2019, pp.42-43). Surge o domínio 
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de conteúdos da OTD, a temática ganha maior ênfase, desde logo a partir do 1º 

ano do 1º Ciclo; 

 
o PMCMEB – 2013 – permanece o domínio da OTD, sendo reforçada a 

valorização da literacia estatística e de todo o processo de investigação. Dá 

ênfase ao processo de recolha, interpretação de informação estatística e uso de 

vocabulário específico. 

(Colaço, 2016) 

Em suma, o programa atual refere a propósito do domínio da OTD que  “(…) é dada 

ênfase a diversos processos que permitem repertoriar e interpretar informação recolhida 

em contextos variados, aproveitando-se para fornecer algum vocabulário básico da 

Teoria dos Conjuntos, necessário à compreensão dos procedimentos efetuados. No 3.º 

ano é apresentada a noção de frequência absoluta e, no 4.º ano, a de frequência relativa 

bem como a representação de números racionais sob forma de percentagem” (MEC, 

2013, p.6). 

Averiguemos, a partir da análise do Quadro 2, os conteúdos a serem trabalhados no 1º 

Ciclo do Ensino Básico, ao nível do domínio da OTD. 

Quadro 2 - Conteúdos do 1º Ciclo ao nível da OTD 

Ano de escolaridade Conteúdos 

 

 

1º ano 

Representação de 

conjuntos 

Conjunto, elemento 

pertencente a um conjunto, 

cardinal de um conjunto;  

Diagramas de Venn com 

conjuntos disjuntos.  

Representação de dados 
Gráfico de pontos e 

pictograma em que cada 

figura representa uma 

unidade.  

 Representação de 

conjuntos 

Reunião e interseção de 

conjuntos;   

Diagramas de Venn e 
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2º ano 

Carroll.  

Representação de dados 
Tabelas de frequências 

absolutas, gráficos de 

pontos, de barras e 

pictogramas em diferentes 

escalas;  

Esquemas de contagem 

(tally charts).  

 

 

3º ano 

Representação e 

tratamento de dados 

Diagramas de caule e 

folhas;  

Frequência absoluta;  

Moda;  

Mínimo, máximo e 

amplitude;  

Problemas envolvendo 

análise e organização de 

dados, frequência absoluta, 

moda e amplitude.  

 

4º ano 

Tratamento de dados 
Frequência relativa;  

Noção de percentagem;  

Problemas envolvendo o 

cálculo e a comparação de 

frequências relativas.  

(MEC, 2013, pp.6-13)  

 

Importa também referir-nos ao PA. 

O mundo atual está cada vez repleto de maior diversidade, quer em termos culturais, 

socioeconómicos, entre outros. Posto isto, cabe-nos a nós, enquanto cidadãos ativos da 

sociedade, apetrecharmo-nos de ferramentas que nos possibilitem encarar a realidade 

atual, de forma autónoma e responsável. O equilíbrio entre o conhecimento, a 

compreensão, a criatividade e o sentido crítico são fundamentais neste panorama. 



19 
 

Sendo a escola um dos principais ambientes propícios à aprendizagem e ao 

desenvolvimento de competências, desempenha um papel fundamental na criação de 

cidadãos autónomos, responsáveis, que saibam mobilizar diferentes literacias em 

diferentes contextos, de forma a dar resposta às exigências do mundo atual. 

Tendo por base o que acima se especificou, surge a necessidade de criar um referencial 

educativo único, no caso o PA, que orienta a organização e gestão curriculares e a 

definição de estratégias, metodologias e procedimentos pedagógico-didáticos a utilizar. 

Para tal, estabeleceram-se uma série de princípios que orientam, justificam e dão 

sentido ao documento, princípios esses que se relacionam com o que a escola deve 

oferecer, possibilitar e garantir de forma a que se assegure o perfil de aluno desejado. 

A escola deve incitar o aluno à mobilização de valores e de conhecimentos em 

diferentes áreas, o que lhe possibilita a participação cívica, ativa, consciente e 

responsável na sociedade.  

Os conhecimentos, as capacidades e as atitudes mobilizadas em conjunto, permitem o 

desenvolvimento de variadas competências, as quais devem assentar no pressuposto que 

nenhuma é mais importante do que as demais, sendo sim complementares e 

fundamentais ao desenvolvimento de cidadãos cultos, críticos e reflexivos. 

Tendo por base o que é preconizado no PA, analisemos o Quadro 3 que evidencia em 

que princípios, visão, valores, competências-chave e implicações práticas assentam as 

tarefas do presente estudo, ao nível da OTD no 1º Ciclo do Ensino Básico – 4º ano de 

escolaridade. 

Quadro 3 - A OTD por meio de tarefas do quotidiano e o PA 

 

 

 

 

 

Princípios 

Um perfil de base humanista – “(…) agirem sobre o mundo 

enquanto bem a preservar”; 

Educar ensinando para a consecução efetiva das 

aprendizagens – “(…) desenvolvimento da capacidade de 

aprender, base da aprendizagem ao longo da vida”; 

Contribuir para o desenvolvimento sustentável – “há riscos de 

sustentabilidade que afetam o planeta e o ser humano”; 

Educar ensinando com coerência e flexibilidade – “(…) é 

possível explorar temas diferenciados, trazer a realidade para 
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o centro das aprendizagens visadas”; 

Valorizar o saber – “toda a ação, de forma reflexiva, deve ser 

sustentada num conhecimento efetivo”.  

 

 

 

 

 

 

Visão 

“(…) analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e 

selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões 

fundamentadas no seu dia a dia”; 

“(…) consciente de si próprio e do mundo que o rodeia”; 

“capaz de lidar com a mudança (…)”; 

“que reconheça a importância e o desafio oferecidos 

conjuntamente pelas Artes, as Humanidades, a Ciência e 

Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, económica 

e ambiental de Portugal e do mundo”; 

“capaz de pensar critica e autonomamente (…)”; 

“apto a continuar a sua aprendizagem ao longo da vida, como 

fator decisivo do seu desenvolvimento pessoal e da sua 

intervenção social”. 

 

 

 

 

 

 

Valores 

Responsabilidade e integridade – “(…) saber agir eticamente, 

consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; 

ponderar as ações próprias e alheias em função do bem 

comum”; 

Excelência e exigência – “(…) ter consciência de si e dos 

outros (…)”; 

Curiosidade, reflexão e inovação – “(…) procurar novas 

soluções e aplicações”; 

Cidadania e participação – “(…) negociar a solução de 

conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade 

ecológica (…); 

Liberdade – “Manifestar a autonomia pessoal centrada (…) na 

livre escolha e no bem comum”. 

 

 

 

 

Linguagens e textos – “utilizar de modo proficiente diferentes 

linguagens simbólicas associadas (…) à matemática”; 

Informação e comunicação – “utilizar e dominar instrumentos 

diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e 
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Competências-

chave 

mobilizar informação de forma crítica e autónoma (…)”; 

“transformar a informação em conhecimento”; 

Raciocínio e resolução de problemas – “planear e conduzir 

pesquisas”; “gerir projetos e tomar decisões para resolver 

problemas”; 

Pensamento crítico e pensamento criativo – “(…) observando, 

analisando informação, experiências ou ideias, argumentando 

com recurso a critérios implícitos ou explícitos, com vista à 

tomada de posição fundamentada”; “convocar diferentes 

conhecimentos, utilizando diferentes metodologias e 

ferramentas para pensarem criticamente”; “prever e avaliar o 

impacto das suas decisões”; “desenvolver novas ideias e 

soluções (…) aplicando-as a diferentes contextos e áreas de 

aprendizagem”; 

Relacionamento interpessoal – “(…) ganhando novas formas 

de estar, olhar e participar na sociedade”; 

Desenvolvimento pessoal e autonomia – “estabelecer 

objetivos, traçar planos e projetos e serem autónomos na sua 

concretização”; 

Bem-estar e saúde – “manifestar consciência e 

responsabilidade ambiental e social, trabalhando 

colaborativamente para o bem comum, com vista à construção 

de um futuro sustentável”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicações 

práticas 

“Abordar os conteúdos de cada área do saber associando-os a 

situações e problemas presentes no quotidiano da vida do 

aluno (…)”; 

“Organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, 

instrumentos e formas de trabalho diversificados, promovendo 

intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, atividades de 

observação, questionamento da realidade e integração de 

saberes”; 

“Organizar e desenvolver atividades cooperativas de 

aprendizagem, orientadas para a integração e troca de saberes, 
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a tomada de consciência de si, dos outros e do meio e a 

realização de projetos intra ou extraescolares”; 

“Promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula 

e fora dela, atividades que permitam ao aluno fazer escolhas, 

confrontar pontos de vista, resolver problemas e tomar 

decisões com base em valores”; 

“Criar na escola espaços e tempos para que os alunos 

intervenham livre e responsavelmente”; 

“Valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o 

trabalho de livre iniciativa, incentivando a intervenção 

positiva no meio escolar e na comunidade”. 

(Gomes et al., 2017, pp.8-18)  

 

Ao refletirmos neste âmbito, constatamos que a escola atual continua assente numa série 

de pressupostos que em nada valorizam o que os alunos sabem, o que pretendem saber e 

o que fazer para chegar até esse conhecimento. Desta forma, podemos afirmar que o 

processo de aprendizagem em nada é valorizado, estando o paradigma centrado nos 

resultados obtidos. Valoriza-se, pois, muito mais o produto do que o processo. 

Ao fazermos uma breve retrospetiva naquele que é o sistema de ensino atual, temos que: 

o As escolas, os professores e as aulas se organizam em função do aluno mediano; 

o Os alunos são nivelados e organizados por turmas fixas; 

o Supostamente todos os alunos aprendem da mesma forma, no mesmo espaço e 

tempo; 

o O currículo é tendencialmente académico, uniforme e fragmentado, no qual 

existe pouca articulação entre as diferentes áreas do saber; 

o Os alunos que não conseguem aprender, reprovam. A reprovação continua a ser 

a forma de “penalizar” os alunos que revelam dificuldades ao nível da apreensão 

dos conteúdos. 

O PAFC (Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular) pretende dar resposta a 

estas questões, sendo que o desejável se prende com a consolidação de aprendizagens, 

desenvolvimento de competências de nível mais elevado, desenvolvimento da 
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metodologia de projeto, integração curricular/ transdisciplinaridade e 

interdisciplinaridade, diferenciação pedagógica e inclusão. 

Toda esta mudança de paradigma apenas é possível se desde logo as alterações se 

fizerem sentir ao nível do PCT (Plano Curricular de Turma), o qual deve ser dinâmico, 

sintético, traduzir o planeamento, a execução e avaliação do ensino e das aprendizagens, 

e refletir sob uma visão interdisciplinar do currículo. 

O PCT, de forma a adequar-se a este novo paradigma, deve dar resposta a: 

o O que mais se adequa a esta turma/ a estes alunos? 

o Existe articulação entre as matérias? 

o Qual a utilidade? 

o Qual o impacto esperado? 

A mudança de práticas é essencial, cabendo ao professor enquanto decisor/ gestor 

curricular repensar a sua ação, adequando-a ao grupo, ao contexto e às necessidades, 

não desprezando o currículo. Deste modo, certamente existirá uma melhoria ao nível 

das aprendizagens, sendo o sucesso tónica muito mais frequente.  

Focadas anteriormente como um dos documentos orientadores/ estruturantes, as AE dão 

resposta aos pressupostos anteriormente referidos, em articulação com o PA. O Quadro 

4 traduz esta articulação, relativamente ao domínio da OTD no 4º ano, já que foi neste 

ano de escolaridade que se realizou a prática profissional. 
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Quadro 4 - AE ao nível da OTD - 4º ano 

 

Finalidades do 

ensino da 

Matemática 

 
“Promover a aquisição e desenvolvimento de conhecimento e experiência em Matemática e a capacidade da sua 

aplicação em contextos matemáticos e não matemáticos; 

 
Desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de reconhecer e valorizar o papel cultural e social 

desta ciência”. 

Tema 

Conteúdos de 

aprendizagem 

AE: objetivos essenciais de aprendizagem 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Práticas essenciais de aprendizagem 

Organização e 

Tratamento de 

Dados 

Representação e 

interpretação de 

dados; 

Resolução de 

problemas; 

Raciocínio 

matemático; 

Comunicação 

matemática 

• Analisar e interpretar informação de natureza 

estatística representada de diversas formas;  

• Reconhecer e dar exemplos de acontecimentos 

certos e impossíveis, e acontecimentos possíveis 

(prováveis e pouco prováveis); 

• Resolver problemas envolvendo a organização e 

tratamento de dados em contextos familiares variados; 

• Planear e conduzir investigações usando o ciclo da 

investigação estatística (formular questões, escolher 

métodos de recolha de dados, selecionar formas de 

organização e representação de dados, analisar e 

concluir); 

• Explorar, analisar e interpretar situações de contextos 

variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem 

matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, regras e 

procedimentos matemáticos); 

• Formular questões a partir de situações familiares variadas e 

recolher e organizar dados de diferentes formas, respondendo 

às questões formuladas; 

• Utilizar gráficos circulares (25%, 50% e 75%), gráficos de 

barras e diagramas de caule e folhas na organização e 

representação de dados; 

• Resolver problemas recorrendo à recolha de dados e à sua 

organização e representação; 



25 
 

  (ME, 2018, pp.2-3; 10-11)  

 

 

 

• Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, 

utilizando linguagem própria da estatística, baseando-

se nos dados recolhidos e tratados; 

• Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o 

seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 

domínios da atividade humana e social; 

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e regular a sua 

aprendizagem;  

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que envolvam a Matemática no 

seu percurso escolar e na vida em sociedade.  

• Comunicar, oralmente e por escrito, para descrever e 

explicar representações dos dados e as interpretações 

realizadas, discutindo argumentos e criticando argumentos dos 

outros;  

• Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, 

lacunas e dificuldades na sua aprendizagem.  
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1.7. O papel do professor na promoção da OTD no 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

O papel do professor sofreu uma grande mudança ao longo dos tempos. 

Tradicionalmente, o professor é visto como a figura central do processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, assistimos a uma mudança de paradigma, tal como Caseiro 

(2010, p.8) inspirado em César (1999) nos refere: “(…) o professor passou a ser um 

questionador mais atento, que orienta os alunos e os leva a refletirem nas questões que 

lança e sobre as suas estratégias de resolução”. 

Temos, pois, o papel do professor visto como muito mais complexo, multifacetado, 

devendo este manter uma postura crítica e ativa, incentivar os alunos na procura do 

conhecimento, funcionando como um agente facilitador das aprendizagens.  

Tendo por base as ideias anteriormente referidas, surge o pressuposto de que o professor 

deve proporcionar aos alunos “(…) as melhores condições para que eles aprendam”. 

Para tal é necessário “(…) selecionar, organizar e criar propostas de trabalho para os 

alunos e coordenar o desenrolar da sua atividade” (Caseiro, 2010, p.8). 

Ainda que as propostas devam partir dos interesses e necessidades evidenciadas pelos 

alunos, Tudella et al. (1999) citado por Colaço (2016, p.29) refere que “(…) o mais 

habitual é surgirem dos professores”. Importa centrarmo-nos na natureza das propostas 

de trabalho, as quais, segundo o mesmo autor, devem “(…) proporcionar uma atividade 

de investigação para todos os alunos e também ter em conta a sua realidade cognitiva e 

cultural”, visando experiências diferentes, desafiantes e nas quais sejam valorizados os 

conhecimentos prévios. 

Canavarro (2011) citado por Magalhães (2018, p.50) refere que “(…) para além de gerir 

o trabalho dos alunos, o professor precisa de interpretar e compreender como eles 

resolvem a tarefa e de explorar as suas respostas de modo a aproximar e articular as 

suas ideias com aquilo que é esperado que aprendam”. 

Martins e Ponte (2010, p.13) reforçam o papel preponderante do professor ao afirmarem 

que “O que os alunos aprendem está relacionado com o modo como aprendem e, por 

consequência, com as experiências que lhes são proporcionadas pelos professores. 

Assim, há dimensões no ensino que são essenciais para uma aprendizagem em 
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profundidade e extensão, nomeadamente o tipo de tarefa e os recursos mobilizados para 

a sua realização”. 

Surge então a ideia de que “(…) um professor não deve esgotar o seu conhecimento no 

que explora com os seus alunos, é necessário que tenha um conhecimento sólido e mais 

aprofundado sobre os mesmos assuntos” (Martins et al., 2007, p.5). Ribeiro (2005) 

citado por Caseiro (2010, p.9), refere que o conhecimento do professor ganha destaque 

“no âmbito do saber em ação”, cabendo a este a responsabilidade de “manter-se 

atualizado e colaborar nas trocas de experiências com os seus pares”. 

Importa também referir que as ações do professor têm dois objetivos principais 

distintos: “(…) a promoção das aprendizagens dos alunos e a gestão dos alunos, da 

turma e do funcionamento da aula” (Magalhães, 2018, p.52). 

Caseiro (2010, p.31) salienta “(…) a necessidade de melhorar os programas de 

formação inicial” de professores, pois as dificuldades demonstradas “(…) evidenciam 

uma deficiente preparação no ensino e aprendizagem da Estatística”. 
 

No domínio em estudo, o trabalho do professor tem de contemplar todos os objetivos 

delineados para o ensino da Estatística, devendo: 

o “(…) promover a capacidade dos alunos compreenderem e usarem conceitos e 

representações estatísticas na resolução de questões diversas”; 

o “(…) promover nos alunos a compreensão do que é uma investigação estatística, 

nas suas etapas fundamentais de formulação de questões, recolha, análise e 

interpretação dos dados e habilitá-los para realizar estudos deste tipo”. 

(Martins & Ponte, 2010, p.12) 

 

2. Estudo Empírico 

2.1. Problemática em estudo e sua contextualização 

A problemática que procuramos estudar tem por base um dos domínios da área da 

Matemática, no caso o domínio temático da OTD, sendo feita uma abordagem com 

tarefas do quotidiano. 
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O estudo surgiu no âmbito das Práticas Profissionais II e III, em contextos de Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, respetivamente, tendo ambas 

decorrido em escolas do Agrupamento Nº 1 de Beja:  

o Prática Profissional II – Jardim de Infância de Santiago Maior (grupo 

heterogéneo, com crianças com idades compreendidas entre os três e os seis 

anos); 

o Prática Profissional III – Escola Básica de Stª Maria (turma de 4º ano, com 

alunos com idades compreendidas entre os nove e os onze anos). 

Ao longo do meu percurso formativo, sempre demonstrei interesse em desenvolver o 

Estudo Final ao nível da Matemática, por ser tratar da área que tende a causar maiores 

dificuldades aos alunos, mas principalmente por ser imprescindível na vida quotidiana, 

na qual é utilizada em diferentes contextos. No entanto, tinha algumas dúvidas em que 

domínio o faria.  

Antes de iniciar a intervenção em contexto de Educação Pré-Escolar, tinha imensa 

curiosidade relativamente ao tipo de abordagem  feita no domínio da Matemática. 

Durante o período de observação e intervenção cooperada, despertou-me especial 

atenção a abordagem feita pela educadora cooperante ao nível da OTD, concretamente 

no que respeita à avaliação dos instrumentos de pilotagem.  

Importa, pois, clarificar sucintamente o que são os “instrumentos de pilotagem”. Folque 

(2012) citado por Jordão (2013, p.33) refere que “Os instrumentos de pilotagem, 

entendidos como instrumentos de regulação da vida do grupo, ajudam o educador e as 

crianças a orientar/ regular (planear e avaliar) o que acontece (individualmente e em 

grupo) na sala, constituindo-se como informantes da regulação formativa. Desta forma, 

a regulação e gestão cooperada do planeamento e da avaliação apenas é possível com o 

auxílio destes instrumentos, construídos e utilizados diariamente por todo o grupo”. 

Os instrumentos de pilotagem têm diferentes funções no trabalho da sala, das quais se 

destacam as de planeamento, avaliação e registo. Muito utilizados pelo MEM 

(Movimento da Escola Moderna), são exemplos: Quadro de Atividades, Lista de 

Projetos, Quadro de Tarefas, Quadro de Presenças, Diário de Turma, Calendário, 

Quadro do Tempo, Quadro da Comunicação, Quadro das Idades, Calendário dos 

Aniversários e o Quadro “Quero contar, mostrar, escrever”. 
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Posto isto, resolvi seguir a linha da educadora cooperante e procurar novas e diferentes 

abordagens a este nível, tentando motivar e envolver as crianças na aquisição de 

conceitos básicos de Estatística, através de tarefas do quotidiano.  

No 1º Ciclo do Ensino Básico, a abordagem feita ao domínio da OTD tem, 

frequentemente, por base a exposição de conceitos básicos e posterior resolução de 

exercícios. Ainda que seja neste domínio que os alunos revelam melhores resultados, 

esta abordagem pouco diferenciada em nada envolve os alunos na procura do 

conhecimento.  

Ainda que também utilizados, os instrumentos de pilotagem pouco ou nada são 

trabalhados ao nível do 1º Ciclo, não sendo feita uma avaliação concreta dos mesmos. 

Posto isto, surgiu a principal dificuldade: como dar seguimento ao Estudo Final no 1º 

Ciclo. Após alguma pesquisa e reflexão junto da professora cooperante e orientadores, 

surgiu a ideia de desenvolver uma Atividade de Investigação Estatística, a partir de um 

tema da atualidade (ver Apêndice VIII). 

O PEA (Projeto Educativo do Agrupamento) foca a necessidade de trabalhar as 

questões ambientais, as questões da sustentabilidade. Após consultar a turma, surgiu a 

ideia de trabalhar o “consumo de plástico”, um tema atual, que faz parte do nosso 

quotidiano e para o qual devemos adotar uma postura civilizada.  

 A educadora e a professora cooperantes, partilham da mesma opinião relativamente à 

importância de envolver as crianças/ os alunos em tarefas do quotidiano, pois existe um 

maior envolvimento destes na procura do conhecimento e são, mais facilmente, 

estabelecidas conexões entre a Matemática e o meio, em particular no que concerne às 

problemáticas atuais. 

Espera-se que as tarefas desenvolvidas contribuam para a aquisição de conhecimentos 

ao nível da OTD, potenciando aprendizagens significativas. Por todos os fatores 

enumerados anteriormente, considero importante o desenvolvimento do presente estudo. 
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2.2. Questões e objetivos da investigação 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (1992) citado por Garcia (2016, p.31), “uma boa 

estratégia a seguir no início de um processo de investigação consiste em identificar uma 

pergunta de partida, através da qual o investigador tenta exprimir o mais exatamente 

possível o que procura saber, elucidar, compreender melhor". 

Assim, de acordo com a especificidade do estudo em questão, formularam-se as 

seguintes questões de partida: 

o Como trabalhar a OTD na Educação Pré-Escolar e no 4º ano do 1º Ciclo do 

Ensino Básico através de uma abordagem com tarefas do quotidiano? 

o Qual é o contributo das tarefas do quotidiano na construção do conhecimento e 

de outras capacidades inerentes ao processo de aprendizagem, nestes níveis de 

ensino ao nível da OTD? 

Deve existir uma estreita relação entre as questões formuladas e os objetivos definidos, 

os quais devem possibilitar a estruturação e condução da investigação a seguir. Assim, 

os objetivos delineados para a investigação são os seguintes: 

o Sensibilizar para a presença da Matemática no quotidiano; 

o Estimular o interesse em explorar questões matemáticas, tendo por base as 

rotinas, os recursos disponíveis e os problemas atuais; 

o Promover a descoberta da Matemática, em particular ao nível da OTD, a partir 

de experiências do quotidiano; 

o Explorar diferentes estratégias para potenciar aprendizagens ao nível da OTD; 

o Refletir, de forma crítica e fundamentada, acerca das aprendizagens promovidas 

neste âmbito e seus efeitos. 

 

2.3. Metodologia de investigação 

Tratando-se de uma investigação em educação, o presente estudo assenta numa 

metodologia de caráter qualitativo, tendo sido selecionado o estudo de caso como 

método de investigação,  num grupo de Pré-Escolar e numa turma de 4º ano do 1º Ciclo 

do Ensino Básico. 
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Dado o caráter deste estudo, sendo uma investigação da própria prática profissional, a 

opção por uma metodologia qualitativa é uma opção natural, uma vez que se pretende 

algo descritivo, de forma a que possamos compreender a problemática em questão. 

Importa, pois, adotar uma postura de reflexão e questionamento permanentes, no 

sentido de reforçar boas práticas e alterar/ corrigir atitudes e comportamentos menos 

pedagógicos. 

A adoção por este tipo de metodologia de investigação constitui um referencial 

recorrente e frequente neste modelo de trabalhos. Importa referir que os estudos de 

natureza experimental e quantitativa predominaram até aos anos cinquenta, nas 

investigações em educação e nas Ciências Sociais. No entanto, a partir dessa fase 

começaram a ser levantadas críticas a estes modelos, ainda que se mantivesse o 

predomínio dos mesmos. 

A partir dos anos oitenta, as metodologias qualitativas irrompem com força nas Ciências 

Sociais e Humanas. Ramalho (2016, p. 35) refere que “No extremo oposto do 

positivismo estão as correntes humanistas, que propõem uma metodologia qualitativa 

que põe a tónica no aprofundamento e compreensão dos fenómenos”. 

As metodologias qualitativas partem do princípio de que não existe um padrão único de 

pesquisa para todas as ciências e de que há uma relação dinâmica entre a realidade e o 

sujeito. 

As investigações qualitativas têm por base amostras reduzidas de sujeitos, sendo estes 

normalmente selecionados de modo não probabilístico. As investigações desta natureza 

assentam em estudos intensivos e em profundidade. 

A este nível existe uma maior diversidade de dados recolhidos, pois o investigador é 

remetido para o que os atores dizem e para a observação das ações produzidas, existindo 

uma validade interpretativa do que é recolhido.  

Ao investigar segundo as metodologias qualitativas, é necessário um maior 

envolvimento com aquilo que se estuda, uma vez que, como nos diz Moreira (1994, p. 

149), “A razão não tem apenas a ver com a noção de dado, mas também com a forma 

como a metodologia é pensada”. 
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Denzin e Lincoln (1994, p.2) referem que “Os pesquisadores qualitativos estudam as 

coisas no seu setting natural, tentando dar sentido ou interpretar fenómenos em termos 

dos significados que as pessoas lhes trazem”. 

A pesquisa qualitativa tem no ambiente natural a sua fonte direta de dados, onde o 

investigador é instrumento fundamental na procura de significado para as coisas e para a 

vida. O enfoque indutivo é outra das caraterísticas deste tipo de pesquisa. 

A entrevista em profundidade e a observação participante são as técnicas de pesquisa 

qualitativa mais utilizadas, mas não as duas únicas. Temos também: 

o Documental – estudo de pessoas às quais já não podemos recorrer; 

o Estudo de caso – dupla vertente 

1. investigação apropriada para estudos exploratórios e compreensivos (objetivo: 

descrição de uma situação, explicação de resultados a partir de uma teoria, 

identificação das relações entre causas e efeitos ou validação de teorias); 

2. permite ilustrar e analisar uma dada situação real e fomentar a discussão e a 

tomada de decisões (objetivo: aprendizagem e formação). 

O produto final de um estudo de caso constitui uma descrição detalhada do 

objeto de estudo, em que se utilizam técnicas narrativas para descrever, ilustrar e 

analisar as situações; 

o Narrativas de vida; 

o Etnografia – o investigador reside ou pertence à comunidade; 

o Entrevista de grupo focal – Carey (1996, p. 226) entende como “Uma sessão em 

grupo, semiestruturada, moderada por um líder, realizada em local informal com 

o propósito de coletar informações sobre um determinado tópico”.  

Serapioni (2000, pp. 187-192) apresenta-nos, de forma resumida, alguns pressupostos 

das metodologias qualitativas: 

o Fenomenologia e compreensão; 

o Análise do comportamento humano (ponto de vista do ator); 

o Dados subjetivos (perspetiva interna – resultados holísticos e não 

generalizáveis); 

o Realidade dinâmica. 
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Yin (1994) citado por Ferreira (2011, p.56) diz-nos que “Esta abordagem se adapta à 

investigação em educação, (…) quando o objetivo é descrever ou analisar o fenómeno, a 

que se acede diretamente, de uma forma profunda e global, e quando o investigador 

pretende apreender a dinâmica do fenómeno, do programa ou do processo”, o que se 

enquadra na íntegra no presente estudo, pois pretende ser descritivo e reflexivo ao nível 

das dinâmicas criadas. 

Ainda segundo o mesmo autor, “As metodologias de investigação qualitativa implicam 

a utilização de instrumentos e técnicas para recolha e tratamento de dados a fim de obter 

o máximo rigor e fiabilidade” (Ferreira, 2011, p.58).  

 

2.4. Instrumentos de recolha de dados e procedimentos 

Para a concretização da investigação, tornou-se imprescindível a recolha de dados. 

Assim, utilizaram-se como principais técnicas de recolha de dados a observação 

participante, a análise documental e a entrevista. 

Segundo Ludke e André (1986) citado por Miranda (2009, p.40), “A observação é um 

dos instrumentos básicos para a recolha de dados na investigação qualitativa”. A 

observação participante assume um caráter intencional e sistemático, possibilitando uma 

“(…) visão mais completa da realidade de modo a articular a informação proveniente da 

comunicação intersubjectiva entre os sujeitos com a informação de carácter objetivo” 

(Aires, 2015, p.25). Existe, pois, um contacto mais próximo entre o investigador/ 

observador e o grupo em estudo, o que lhe permite fazer uma análise global e intensiva. 

A análise documental “(…) permitirá revelar aspetos novos, sendo, por isso, uma 

técnica de recolha de informação necessária em qualquer investigação” (Miranda, 2009, 

p.40). No decorrer da presente investigação, foram alvo de análise: 

o O PEA e os PCT`s, essenciais na caraterização do ambiente educativo dos 

contextos da prática; 

o  Os registos produzidos pelas crianças/ pelos alunos no seguimento das tarefas 

propostas, os quais permitiram refletir sobre a ação e regulá-la – regulação da 

ação pedagógica. 
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Não sendo possível recolher todos os elementos através da observação participante e da 

análise documental, recorreu-se à técnica da entrevista à educadora e à professora 

cooperantes. 

Haguette (1997, p.86) define entrevista como “um processo de interação social entre 

duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado”. 

Dentro da tipologia de entrevista, temos: 

o Entrevista estruturada – “elaborada mediante um questionário totalmente 

estruturado, ou seja, é aquela onde as perguntas são previamente formuladas e 

onde se mantém uma preocupação em não fugir a elas”; 

o Entrevista aberta – “a mais adequada a finalidades exploratórias (…), utilizada 

quando se pretende obter o maior número possível de informações sobre 

determinado tema”; 

o Entrevista semiestruturada – “perguntas abertas com perguntas fechadas (…). O 

entrevistador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas 

fá-lo num contexto semelhante ao de uma conversa informal” (Miranda, 2009, 

42). 

No decorrer da investigação, foi essencialmente utilizada a técnica de entrevista aberta – 

conversas exploratórias tidas com a educadora e a professora cooperantes. 

Após a conclusão das práticas pedagógicas, recorreu-se à técnica de entrevista 

estruturada, tendo procedido à formulação de um guião da entrevista (ver Apêndice X) e 

respetivos protocolos (ver Apêndices XI e XII), os quais foram disponibilizados à 

educadora e professora cooperantes, com o intuito de complementar a informação 

recolhida e perceber qual a opinião de ambas relativamente à temática em estudo. Após 

a obtenção das resposta procedeu-se à análise de conteúdo das entrevistas (ver 

Apêndices XIII e XIV) 

Importa também referir a utilização de outras técnicas de recolha de dados, como os 

registos escritos, produções de natureza reflexiva e evidências (fotografias e vídeos das 

intervenções e produções das crianças/ dos alunos), das quais são exemplos as Figuras 2 

e 3. 
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Figura 2 - Produção de uma criança do Pré-Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Produção de um aluno do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Após a implementação de cada tarefa, procedeu-se ao registo escrito de alguns aspetos, 

tais como as principais dificuldades observadas e intervenções relevantes das crianças/ 

dos alunos, os quais foram motivo de reflexão. 

Após recolhidos todos os dados, procedeu-se ao seu tratamento através da técnica de 

análise de conteúdo – “tratamento do material empírico/ informação recolhida através 

de entrevistas em profundidade; tem uma dimensão descritiva que visa dar conta do que 

foi narrado; tem uma dimensão interpretativa que decorre das interrogações do 
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investigador face a um objeto de estudo (…)” (Henriques, 2014, p.2-3), procurando 

desta forma dar resposta às questões de partida e objetivos definidos. 

 

2.5. Caraterização dos participantes 

o Prática Profissional II – contexto de Educação Pré-Escolar 

Sala 1 do Jardim de Infância de Santiago Maior  

Grupo heterogéneo, constituído por vinte crianças com idades compreendidas entre os 

três e os seis anos (ver Gráfico 1), das quais doze do género masculino e oito do género 

feminino (ver Gráfico 2). Trata-se de um grupo reduzido devido à inclusão de duas 

crianças com NE (Necessidades Específicas) (ver Anexo I). 

Gráfico 1 - Idade das crianças do grupo de Pré-Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Género das crianças do grupo de Pré-Escolar 
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o Prática Profissional III – contexto do 4º ano de escolaridade do 1º Ciclo do 

Ensino Básico 

4ºB da Escola Básica de Stª Maria  

Turma constituída por vinte alunos com idades compreendidas entre os nove e os onze 

anos (ver Gráfico 3), dos quais oito do género masculino e doze do género feminino 

(ver Gráfico 4). Trata-se também de uma turma reduzida, por dois dos alunos estarem 

sinalizados com dificuldades de aprendizagem (ver Anexo II). 

Em ambos os contextos, todos, sem exceção, participaram nas tarefas propostas no 

âmbito do estudo. 

Gráfico 3 - Idade dos alunos da turma de 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Género dos alunos da turma de 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 
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3. Intervenção 

A intervenção decorreu num grupo de Pré-Escolar e numa turma de 4º ano do 1º Ciclo, 

com o propósito de dar resposta às questões de partida formuladas e aos objetivos 

definidos. 

Tratando-se de um projeto com caraterísticas iminentemente de intervenção em 

contexto de estágio, a sua implementação ocorreu através de ações concretas dirigidas à 

aprendizagem, nas quais estiveram envolvidos diversos intervenientes (investigador, 

professores acompanhantes, educadora e professora cooperantes, crianças/ alunos, 

auxiliares de sala e professores de apoio). 

 

3.1. Contexto de Educação Pré-Escolar 

A prática decorreu na Sala 1 do Jardim de Infância do Centro Escolar de Santiago 

Maior, tendo a duração de quinze semanas, nas quais a intervenção decorreu à 3ª, 4ª e 5ª 

feira, compreendidas entre os seguintes períodos: 

o De dois de outubro a treze de dezembro de dois mil e dezoito; 

o De oito a trinta e um de janeiro de dois mil e dezanove (ter em conta a 

interrupção festiva de Natal e passagem de ano). 

Em termos de atuação pedagógica, e “tendo como referencial teórico a perspetiva 

sociocultural do desenvolvimento humano (…)” (Arvanas, 2018, p.6), é o modelo 

pedagógico do MEM que constitui a matriz de organização do trabalho da educadora 

cooperante. 

Pretende-se que o grupo constitua uma “comunidade de aprendizagem”, pois tal como a 

educadora cooperante considera: “só assim se poderão desenvolver competências, 

pondo a criança perante um problema a resolver, um projeto a conceber e desenvolver 

ou uma decisão a tomar, o que fará mobilizar todos os seus conhecimentos” (Arvanas, 

2018, pp.6-7). 

Assim sendo, norteiam a prática da educadora cooperante um conjunto de instrumentos 

de pilotagem (ou quadros), frequentemente utilizados no MEM. No PCT, a educadora 

cooperante refere-se aos mesmos ao afirmar que “O desenvolvimento das atividades e 
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projetos na sala, têm por suporte, (…), um conjunto de instrumentos que vão apoiar 

diretamente toda a organização e dinâmica do grupo. Este sistema tem como finalidade 

conduzir à tomada de consciência, orientação das ações, avaliação, regulação e 

planeamento de toda a ação educativa. Logo, permite de uma forma muito natural, a 

regulação e o balanço por parte das próprias crianças, num processo de formação 

cooperada” (Arvanas, 2018, pp.51-52). 

Para além das habituais rotinas diárias, o MEM sugere também algumas rotinas 

mensais, das quais fazem parte a avaliação de todos os quadros. 

As rotinas mensais são momentos destinados, no início de cada mês, à avaliação de 

todos os quadros referentes ao mês que findou. Este procedimento corresponde a uma 

análise e reflexão geral desses quadros com o grupo de crianças. 

Segundo a educadora cooperante, “No modelo do MEM, é prática comum o 

desenvolvimento sistemático deste tipo de atividades, onde as crianças têm um papel 

ativo em termos de participação e concretização” (Ver Apêndices XI e XIII). 

Posto isto, e sendo a análise e reflexão geral desses quadros parte integrante do 

quotidiano da sala de Jardim de Infância, constituem boas oportunidades para motivar e 

envolver as crianças na aquisição de conceitos básicos de Estatística. É neste sentido 

que surge a ideia de seguir a linha da educadora cooperante, procurando novas e 

diferentes abordagens. 

As tarefas no âmbito da presente investigação, foram implementadas no início dos 

meses de novembro e dezembro de dois mil e dezoito e janeiro de dois mil e dezanove, 

de forma a avaliar os quadros referentes ao meses anteriores. 

Centremo-nos então no que concerne aos instrumentos de pilotagem utilizados nas 

dinâmicas da sala: 

o Quadro de Atividades – diariamente, as crianças assinalam no quadro o 

seu PIT (Plano Individual de Trabalho), através de um código 

previamente estabelecido. Durante a manhã, fazem autonomamente a sua 

avaliação, podendo, caso seja necessário, ser realizada com a ajuda da 

educadora. Esta avaliação fica registada no quadro e consiste na análise 

global das escolhas de atividades ao longo do mês. 
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Figura 4 - Exemplo de Quadro de Atividades (fevereiro de 2019) 

 

o Quadro de Presenças – diariamente, cada criança marca a sua presença através 

de um código estabelecido. No final do respetivo mês é feita a contagem do 

número de códigos registados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Criança registando a sua presença no Quadro de Presenças 

 

o Quadro do Tempo – diariamente, as crianças a que lhes foi atribuída esta 

tarefa, em Conselho de Turma na 6ª feira anterior, fazem o registo do tempo. O 

quadro é avaliado no final de cada mês, através da contagem do número dos 

respetivos símbolos referentes ao estado do tempo. 
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Figura 6 - Criança registando o estado do tempo no respetivo quadro 

 

o Quadro da Comunicação – no final de cada manhã, as crianças interessadas em 

comunicar algo ao resto do grupo inscrevem-se no Quadro da Comunicação. No 

momento da “Comunicação” são apresentadas as atividades/ projetos que 

desenvolveram. O quadro é mensal, com quatro colunas e pretende-se que 

durante cada semana todas as crianças do grupo “façam a sua comunicação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Exemplo de Quadro da Comunicação 
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o Quadro “Quero contar, mostrar, escrever” – diariamente, ao entrarem na 

sala, as crianças interessadas em “contar, mostrar ou escrever”, ou seja em 

partilhar qualquer coisa com o grupo,  inscrevem-se neste quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Exemplo de quadro semanal "Quero contar, mostrar, escrever" 

 

Apesar de todos os instrumento de pilotagem referidos serem utilizados nas dinâmicas 

da sala, a presente investigação incidiu sobretudo ao nível do Quadro de Atividades, 

Quadro de Presenças e Quadro do Tempo, por se tratarem dos quadros que as crianças 

utilizam de forma mais autónoma e que são uma presença constante no quotidiano do 

trabalho da sala de Jardim de Infância. 

 

Análise de tarefas (ver Apêndices I, III e V) 

 

Os quadros servem de suporte à regulação da atividade pedagógica preconizada pelo 

MEM. São também bastante utilizadas no MEM,  as folhas de registo – RCA (Registo 

de Consolidação de Aprendizagens), ao permitir que as crianças façam os registos 

individuais das tarefas de avaliação dos diferentes quadros.  

Numa primeira fase, as crianças contabilizam e registam o número de vezes que 

ocorreu, num dado mês, determinado parâmetro, ao qual se segue o registo escrito de 

algumas conclusões (o adulto escreve perante a criança, realçando a relação entre a 

escrita e a mensagem oral).   
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Assim, a análise de cada tarefa tem como suporte dois dos RCA produzidos pelas 

crianças. A salientar o facto de terem sido selecionados os RCA que evidenciam maior 

reflexão/ espírito crítico das crianças, relativamente à avaliação do quadro em questão. 

Para complementar e evidenciar alguns aspetos, são também apresentados pequenos 

diálogos realizados com as crianças, para perceber melhor essas situações. 

 

 

3.1.1. Análise da Tarefa 1 – Avaliação do Quadro de Atividades  

(ver Apêndice I) 

Tarefa implementada no decorrer do período de atividade da manhã. Enquanto que a 

maioria das crianças continuou nas ALE (Atividades de Livre Escolha), foram sendo 

selecionadas, aleatoriamente, duas crianças de cada vez para a concretização da presente 

tarefa – Avaliação do Quadro de Atividades do mês anterior.  

Junto ao Quadro de Atividades do mês anterior, cada criança avaliou as suas escolhas.  

No RCA respeitante ao Quadro de Atividades, estão discriminadas todas as atividades 

passíveis de realizar em cada uma das áreas/ espaços de trabalho da sala, os chamados 

“cantinhos”. Partindo da análise do quadro, e através do código previamente 

estabelecido (no caso, X – “cruzinha”), cada criança registou, no espaço 

correspondente, o número de vezes que escolheu cada atividade.  

Não sendo notórias grandes dificuldades ao nível da contagem, a maioria das crianças 

revelou também uma boa associação entre quantidade e número, tendo facilmente 

contabilizado o número de vezes que escolheram cada atividade e registado o número 

correspondente.  

Analisemos então os RCA`s selecionados, nos quais, e de modo a clarificar a opinião 

das crianças, foram colocadas algumas questões, que se evidenciam a seguir nos 

diálogos também apresentados. 
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Figura 9 - RCA1 Avaliação do Quadro de Atividades (frente e verso) 

Investigador – Qual foi a 

atividade que escolheste mais 

vezes? 

Criança 1 – Foi a modelagem 

porque tem mais cruzinhas. 

I – Muito bem. E quantas vezes 

escolheste a modelagem? 

C1 – Tem 8 cruzinhas. 

I – Pois é. Mas algumas 

atividades têm poucas 

cruzinhas… 

C1 – Porque não gosto tanto. 

I – Mas sabes que é importante 

escolher diferentes 

atividades… 

C1 – Sim, mas eu depois gosto 

de brincar com a massinha. 

I – O que achas que deves 

escolher este mês? 

C1 – Devo escolher mais vezes 

recorte e colagem e jogos de 

mesa. Não posso escolher tanto 

a modelagem. 

E – Muito bem.  
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Figura 10 - RCA2 Avaliação do Quadro de 

Atividades (frente e verso) 

Investigador – Qual foi a 

atividade que escolheste menos 

vezes? 

Criança 2 – Eu nunca escolhi 

computador e ciências. 

I – Mas nesses espacinhos tens 

lá uma bolinha. Porquê? 

C2 – Porque não escolhi. A 

bolinha quer dizer isso. 

I – Explica melhor… 

C2 – Zero é nenhuma vez. 

I – Nas construções tens muitas 

cruzinhas, mas não escreveste o 

número. 

C2 – Porque são muitas e 

sozinho não consegui. 

I – Então vamos lá contar 

quantas são. 

(procedeu-se à contagem) 

C2 – 16 é um número grande. 

I – Pois é. E tu sabes como se 

escreve? 

C2 – Acho que é com um 6 

porque se diz… 

I – Tem um 6, mas também tem 

um 1, escreve-se 16. 

C2 – Este número já é mais 

difícil, mas eu já sou crescido. 
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Considerações 

Aspetos positivos: 

A Avaliação do Quadro de Atividades permitiu às crianças consolidar/ trabalhar as 

seguintes questões da OTD:  

o Participar na recolha de dados acerca de situações do seu quotidiano, em 

concreto acerca da escolha das suas atividades preferidas; 

o Realizar contagens – primeiras aquisições do sentido de número na associação 

entre a quantidade de “cruzinhas” e o registo do número (símbolo 

correspondente); 

o Participar na organização da informação recolhida, ao recorrerem a tabelas, 

procurando interpretar os dados aí apresentados; 

o  Identificar o maior número de escolhas, ou seja, a categoria modal (maior 

frequência); 

o Avaliar as suas escolhas, o que lhes permite refletir sobre as mesmas e ponderar 

as escolhas futuras, procurando soluções a adotar; 

o  Promover a responsabilidade, confiança e autonomia. 

 

Dificuldades:  

Como principais dificuldades, destacam-se:  

o Da parte das crianças: ao nível da interpretação dos dados, o que se refletiu em 

registos pouco críticos. Apelou-se à procura de soluções a adotar futuramente, 

relativamente à escolha de atividades, mas algumas crianças insistiram na ideia 

de escolher o que gostam, não revelando grande disposição para diversificar as 

suas escolhas. Torna-se, pois, imprescindível o papel do educador, no sentido de 

promover a reflexão das crianças e incentivá-las a novas escolhas.  

Ao nível da Matemática, por exemplo, o aparecimento de contagens que 

envolvem números que as crianças ainda não sabem escrever, como se observa 

no seguinte diálogo: 

I – Nas construções tens muitas cruzinhas, mas não escreveste o número. 

C2 – Porque são muitas e sozinho não consegui.  
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(…) 

C2 – 16 é um número grande. 

I – Pois é. E tu sabes como se escreve? 

C2 – Acho que é com um 6 porque se diz… 

o Da parte do investigador: a organização e gestão do grupo no decorrer da 

atividade – a atividade envolve um acompanhamento mais individualizado, 

sobretudo ao nível da interpretação dos dados, o que dificulta a organização e 

gestão do restante grupo. Não sendo possível concretizar a tarefa no mesmo dia, 

com todas as crianças, a mesma prolongou-se ao longo de uma semana. 

 

 

3.1.2. Análise da Tarefa 2 – Avaliação do Quadro de Presenças  

(ver Apêndice III) 

Tarefa implementada no decorrer do período de atividade da manhã, a qual consistiu em 

dois momentos.  

O primeiro momento, em grande grupo, teve por objetivo analisar globalmente o 

quadro, sendo feita a contagem do “número de dias do mês” que findou, “número de 

dias em que houve escola” e “número de dias em que ficámos em casa” (feriados e fins 

de semana).  

Seguidamente, mas ainda em grande grupo, cada criança teve oportunidade de analisar 

individualmente o quadro, contabilizando as suas presenças. Esse registo que consistia 

na organização dos dados do quadro, foi colocado numa folha anexa pelo investigador 

(ver Figura 11). 
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Figura 11 – Composição fotográfica da organização 

dos dados do Quadro de Presenças 

 

O segundo momento, consistiu no RCA da tarefa. Para tal, foram utilizados dois 

modelos (ainda que cada criança optasse apenas por um) – ver Figuras 12 e 13. 

Os registos utilizados foram: 

o RCA1 Avaliação do Quadro de Presenças (ver Figura 12) – tendo por base a 

análise do quadro, em grande grupo, efetuando contagens, e através do código 

previamente estabelecido (no caso, O – “bolinha”), as crianças registaram, na 

coluna correspondente, o número de dias que foram à escola e o número de dias 

que ficaram em casa. Posteriormente, pretendia-se que fizessem a associação 

entre a quantidade representada de símbolos e o número correspondente; 

 

o RCA2 Avaliação do Quadro de Presenças (ver Figura 13) – calendário com “os 

dias em que houve escola”, no qual as crianças pintaram de verde os dias em que 

foram à escola e de vermelho os dias em que ficaram em casa. De seguida, 

escreveram o número correspondente a cada uma das situações – associação 

entre a quantidade de dias pintados no calendário e o número correspondente. 

Por último, registaram-se as conclusões a que as crianças chegaram. 
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De salientar o facto de, no decorrer da tarefa, ter surgido a necessidade das crianças 

analisarem o quadro de forma mais pormenorizada, para que pudessem contabilizar não 

só as presenças, como também as faltas.  

 

 

Figura 12 - RCA1 Avaliação do Quadro de Presenças 
 

 

 

 

Investigador – Quantos dias vieste 

à escola em novembro? 

Criança 3 – Eu vim muitos dias. 

I – Quantos? 

C3 – 15. 

I – Mas também ficaste alguns dias 

em casa… 

C3 – Eu pensava que tinha faltado 

4 dias, mas são mais. 

I – Então porque é que apagaste as 

4? 

C3 – Contei de novo e fiz novas 

bolinhas. 

I – Quantas? 

C3 – 6, porque fiquei em casa 6 

dias. 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - RCA2 Avaliação do Quadro de Presenças 

Investigador – Não pintaste nada de 

vermelho porquê? 

Criança 4 – Porque eu vim sempre à 

escola. 

I – E foram quantos dias? 

C4 – 10. 

 

I – Então e o que vamos 

registar aqui? 

C4 – Eu acho que fui à 

praia. 

I – À praia com este 

tempo? 

C4 – Sim. Fiquei muitos 

dias em casa e fui dar um 

passeio à praia com os 

meus pais. 

I – E ficaste muitos dias 

em casa porquê? 

C4 – Porque tivemos de 

férias e nas férias não há 

escola. 
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Figura 14 – Composição fotográfica das crianças a elaborar os registos da tarefa 

 

Considerações 

Aspetos positivos: 

A Avaliação do Quadro de Presenças permitiu às crianças consolidar/ trabalhar as 

seguintes questões da OTD:  

o Participar na recolha de dados acerca de si própria; 

o Organizar a informação recolhida recorrendo a pictogramas simples; 

o Interpretar os dados apresentados, como forma de descrever a sua assiduidade. 

Denota-se, nas crianças, alguma autonomia e responsabilidade, como verificamos em 

parte do diálogo com a Criança 3: 

C3 – Eu pensava que tinha faltado 4 dias, mas são mais. 

I – Então porque é que apagaste as 4? 

C3 – Contei de novo e fiz novas bolinhas. 

As presenças e as faltas, sempre significativas para cada criança, ajudam a construir a 

consciência/ noção de tempo, a noção de número (quantidade de dias), do qual é 

exemplo a afirmação da Criança 4: “Sim. Fiquei muitos dias em casa e fui dar um 

passeio à praia com os meus pais”. 

Aliás, todos os quadros de registo utilizados funcionam sistematicamente como 

plataformas de balanço e de estudo para o desenvolvimento lógico-matemático, 

linguístico e social dos grupos. 
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Interessante verificar a facilidade com que todas as crianças identificaram o seu nome 

no quadro. 

 

Dificuldades:  

Como principais dificuldades, destacam-se:  

o Da parte das crianças: falhas na organização da informação em pictogramas 

simples (algumas representações algo confusas e que se distanciaram da 

informação contida no Quadro de Presenças). Outra das dificuldades 

evidenciadas prende-se com as conclusões pouco expectáveis a que as crianças 

chegaram em alguns registos, como nos comprova o excerto do diálogo 

seguinte: 

I – Então e o que vamos registar aqui? 

C4 – Eu acho que fui à praia. 

(…) 

C4 – Sim. Fiquei muitos dias em casa e fui dar um passeio à praia com os meus pais. 

Ao nível pré-operatório, por exemplo, ainda que a Criança 3 revele capacidade 

em comparar números (o 4 e o 6), a mesma evidenciou dificuldade em realizar 

pequenas operações (quanto falta a 4 para ter 6), como se observa no diálogo 

seguinte: 

C3 – Eu pensava que tinha faltado 4 dias, mas são mais. 

I – Então porque é que apagaste as 4? 

C3 – Contei de novo e fiz novas bolinhas. 

I – Quantas? 

C3 – 6, porque fiquei em casa 6 dias. 
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o Da parte do investigador: 

Como principais dificuldades destacam-se: moderar a participação do grupo no decorrer 

do primeiro momento – em grande grupo, no qual a maioria das crianças, motivadas 

com a tarefa, realizaram as contagens “em coro”, o que dificultou a intervenção, 

sobretudo na formulação de algumas questões. 

 

 

3.1.3. Análise da Tarefa 3 – Avaliação do Quadro do Tempo  

(ver Apêndice V) 

Tarefa implementada no decorrer do período de atividade da manhã, a qual visou 

avaliar o tempo atmosférico que fez no mês anterior.  

A tarefa compreendeu três fases: momento em grande grupo – avaliação global do 

quadro em questão, representação dos dados através de materiais estruturados (colar de 

contas e ábaco) e, por último, registo escrito – RCA. 

No primeiro momento, em grande grupo, fez-se a contagem do número de dias em que 

se verificou: “Sol”, “Sol e Nuvens”, “Nuvens” ou “Chuva”, tendo o investigador 

procedido ao registo – organização dos dados, utilizando a simbologia previamente 

estabelecida, como nos comprova a Figura 15. 

 

Figura 15 – Composição fotográfica da 

organização dos dados do Quadro do Tempo 
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A segunda parte da tarefa, visou a representação dos dados através de materiais 

estruturados, tendo para o efeito sido utilizados o colar de contas – modelo estrutural 

linear de apoio à contagem e o ábaco – modelo combinado (linear – de apoio à 

contagem, facilitador dada a alternância de cores; agrupamento – correspondente às 

relações que as crianças estabelecem para representar os números). 

 

Figura 16 – Composição fotográfica da representação dos dados através de 

materiais estruturados 

 

O terceiro e último momento, consistiu no RCA da tarefa, tendo também sido utilizados 

dois modelos (ainda que cada criança optasse apenas por um). 

o RCA1 Avaliação do Quadro do Tempo (ver Figura 17) – de acordo com a 

avaliação e respetivo registo – organização dos dados, feito em grande grupo, 

cada criança pintou o gráfico do tempo atmosférico; 

 

o RCA2 Avaliação do Quadro do Tempo (ver Figura 18) – para além de pintar o 

gráfico do tempo atmosférico, cada criança escreveu o número de vezes que se 

registou cada uma das variáveis (“Sol”, “Sol e Nuvens”, “Nuvens” e “Chuva”) – 
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associação entre número e quantidade de símbolos, tendo também sido 

registadas, pelo investigador, as conclusões a que chegaram. 

Em baixo encontram-se os registos selecionados, referentes ao meses de novembro e 

dezembro de dois mil e dezoito (ver Figuras 17 e 18, respetivamente). 

 

Figura 17 - RCA1 Avaliação do Quadro do Tempo 

 

Investigador – Em 

novembro, os dias foram 

todos iguais? 

Criança 5 – Não. Fez 

muito frio, por isso é que 

houve muitas nuvens. 

I – E choveu? 

C5 – Choveu 0 vezes. 

I – Quantos espacinhos 

pintaste na chuva? 

C5 – Pintei 1. 

I – Então, mas dizes que 

choveu 0 vezes… O que 

pensas disso? 

C5 – Pois… Pensei que 

tinha que pintar 

barrinhas… 
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Figura 18 - RCA2 Avaliação do Quadro do Tempo 

 

Considerações 

Aspetos positivos: 

A Avaliação do Quadro do Tempo permitiu às crianças consolidar/ trabalhar as 

seguintes questões da OTD:  

o Participar na recolha de dados acerca do meio ambiente; 

o Organizar a informação recolhida usando gráficos simples; 

o Interpretar os dados apresentados e dar resposta às questões colocadas, o que 

possibilita o contacto e a compreensão de que o tratamento apresentado é outra 

forma de descrever aquela realidade. 

A Criança 6 revelou capacidade em comparar números e perceber que a “bolinha” 

representa o 0, ou seja, “nenhum dia”, como evidencia o seguinte diálogo: 

Investigador – O que está pintado nas barrinhas é tudo igual ou diferente? 

Investigador – O que está 

pintado nas barrinhas é 

tudo igual ou diferente? 

Criança 6 – Não. O mais 

maior é o sol e nuvens. 

I – E quantos dias houve 

de sol e nuvens? 

C6 – 4. 

I – E as outras barrinhas?  

C6 – O sol e as nuvens 

são iguais. A chuva tem 

uma bolinha. 
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Criança 6 – Não. O mais maior é o sol e nuvens. 

I – E quantos dias houve de sol e nuvens? 

C6 – 4. 

I – E as outras barrinhas?  

C6 – O sol e as nuvens são iguais. A chuva tem uma bolinha. 

 

Dificuldades:  

Como principais dificuldades, destacam-se:  

o Da parte das crianças: associação entre número e quantidade, sobretudo na 

compreensão/ assimilação de que o número 0 representa um conjunto vazio, sem 

quaisquer elementos, como se observa no RCA1 (ver Figura 17, quando pinta 

um espacinho da “barrinha” da “Chuva”), elaborado por uma criança com três 

anos de idade. Comprova-nos também esta dificuldade, o seguinte excerto do 

diálogo: 

I – E choveu? 

C5 – Choveu 0 vezes. 

I – E quantos espacinhos pintaste na chuva? 

C5 – Pintei 1. 

I – Então, mas dizes que choveu 0 vezes… O que pensas disso? 

C5 – Pois… Pensei que tinha que pintar barrinhas… 

Foram identificadas algumas dificuldades, ao nível da oralidade, na aplicação de 

conceitos matemáticos (“O mais maior é o sol e nuvens”), o que reflete bem a 

importância deste tipo de tarefas, não só na promoção de aprendizagens ao nível 

da Comunicação Matemática, particularmente ao nível da OTD, como também 

na promoção de aprendizagens no domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita.
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Quadro 5 - Síntese da análise de tarefas em contexto de Educação Pré-Escolar 

 

 Aspetos positivos Dificuldades 

 

 

 

Tarefa 1 – Avaliação 

do Quadro de 

Atividades 

o Participar na recolha de dados acerca de 

situações do seu quotidiano; 

o Realizar contagens; 

o Participar na organização da informação 

recolhida; 

o Identificar o maior número de escolhas, ou 

seja, a categoria modal; 

o Avaliar as suas escolhas; 

o Promover a responsabilidade, confiança e 

autonomia. 

Da parte das crianças: 

o Interpretação dos dados; 

o Aparecimento de contagens que envolvem 

números que as crianças ainda não sabem 

escrever. 

Da parte do investigador:  

o Organização e gestão do grupo no decorrer 

da atividade. 

 

 

 

 

Tarefa 2 – Avaliação do 

Quadro de Presenças 

o Participar na recolha de dados acerca de si 

própria; 

o Organizar a informação recolhida recorrendo a 

pictogramas simples; 

o Interpretar os dados apresentados, como forma 

de descrever a sua assiduidade; 

o Promover a responsabilidade e autonomia. 

Da parte das crianças:  

o Organização da informação em pictogramas 

simples; 

o Conclusões pouco expectáveis a que as 

crianças chegaram em alguns registos; 

o Ao nível pré-operatório, dificuldade em 

realizar pequenas operações. 
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 Da parte do investigador: 

o Moderar a participação do grupo. 

 

 

 

 

Tarefa 3 – Avaliação 

do Quadro do Tempo 

o Participar na recolha de dados acerca do meio 

ambiente; 

o Organizar a informação recolhida usando 

gráficos simples; 

o Interpretar os dados apresentados e dar 

resposta às questões colocadas, o que 

possibilita o contacto e a compreensão de que 

o tratamento apresentado é outra forma de 

descrever aquela realidade; 

o Comparar números e fazer associações – 

perceber que a “bolinha” representa o 0. 

Da parte das crianças:  

o Associação entre número e quantidade, 

sobretudo na compreensão/ assimilação de 

que o número 0 representa um conjunto 

vazio; 

o Ao nível da oralidade, na aplicação de 

conceitos matemáticos. 
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3.2. Contexto do 4º ano de escolaridade do 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

A prática decorreu na turma 4ºB da Escola Básica de Stª Maria, tendo a duração de 

quinze semanas, nas quais a intervenção decorreu à 3ª e 4ª feira, compreendidas entre os 

seguintes períodos: 

o De vinte seis de fevereiro a um de março de dois mil e dezanove; 

o De sete de março a cinco de abril de dois mil e dezanove; 

o  De vinte e três de abril a catorze de junho de dois mil e dezanove (ter em conta 

as interrupções festivas de Carnaval e Páscoa). 

Importa, em primeiro lugar, abordar as dinâmicas observadas e estabelecidas com a 

turma no decorrer da prática e da investigação. 

Em termos de recursos materiais, são tidos como estruturas de apoio à metodologia de 

trabalho dos vários agentes do processo de ensino-aprendizagem. 

Os métodos são determinados pela relação entre o objetivo e o conteúdo. Referem-se 

aos meios a utilizar para alcançar determinado objetivo de ensino, ou seja, definem o 

“como” ensinar. Englobam as ações que devem ser realizadas pelo professor, bem como 

as dos alunos, facilitando deste modo a aquisição de uma determinada aprendizagem. 

Os métodos de ensino têm como principais caraterísticas: 

o Estão orientados para os objetivos; 

o Implicam uma sucessão planeada e sistematizada de ações, tanto da parte do 

professor como dos alunos; 

o Requerem a utilização de meios (recursos didáticos). 

Cabe ao professor dirigir e estimular o processo de ensino em função da aprendizagem 

dos alunos. Para isso, são utilizadas um conjunto de ações a que chamamos de métodos 

de ensino.  

Em relação à metodologia utilizada pela professora cooperante, foi possível constatar 

que  a opção não se restringe a um método específico, privilegiando uma metodologia 

mais aberta, centrando-se essencialmente no aluno. 
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Este tipo de metodologia utilizada, foge à ênfase preconizada no ensino tradicional, 

sendo atribuída maior relevância ao ensino orientado para o desenvolvimento de 

competências e para os processos investigativos. 

Destacam-se alguns pontos relativamente a esta forma de ensino: 

o Professor como guia e facilitador da aprendizagem ao apoiar atividades de 

investigação; 

o Flexibilidade curricular e adaptação do currículo ao contexto de ensino; 

o Ensino orientado para os alunos atendendo aos seus gostos, interesses, 

necessidades e experiências; 

o Compreensão da Ciência atendendo às suas diversas dimensões (substantiva, 

sintática, social, epistemológica, histórica e ética); 

o Utilização de questões abertas que promovem o pensamento crítico, 

relacionando evidências e explicações, com utilização de estratégias cognitivas 

diversas; 

o Aprendizagem colaborativa; 

o Avaliação de competências de conhecimento, raciocínio, comunicação e 

atitudes; 

o Aprendizagem ativa que envolve os alunos em processos investigativos; 

o Ensino centrado nos alunos; 

o Ensino baseado na resolução de problemas e no desenvolvimento de projetos; 

o Utilização de fontes múltiplas de recolha de dados; 

o Professor como investigador. 

O desenvolvimento das atividades e projetos, têm por suporte um conjunto de 

instrumentos que vão apoiar diretamente toda a organização e dinâmica da turma. Este 

sistema tem como finalidade conduzir à tomada de consciência, orientação das ações, 

avaliação, regulação e planeamento de toda a ação educativa. Logo, permite de uma 

forma muito natural, a regulação e o balanço por parte dos próprios alunos, num 

processo de formação cooperada. 

Rafael (2003) citado por Machado (2014, p. 32) considera que “A avaliação não é 

apenas certificadora das aquisições dos alunos, mas também é entendida como um 

instrumento distinto na regulação contínua das interações e das situações didáticas, 

como reguladora e orientadora do processo de ensino/ aprendizagem”. Desta forma, 
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contribui para que o aluno se torne cada vez mais autónomo, promovendo o sucesso 

escolar e favorecendo a autoconfiança de cada um. Torna-se, pois, fundamental a 

adoção de estratégias por parte do professor que visem esta perspetiva.  

No caso concreto da turma 4º BSM, a professora titular de turma introduziu um leque de 

instrumentos de apoio à ação pedagógica que visam a regulação de determinados 

aspetos como a assiduidade, o comportamento, a prestação ao nível da leitura e dos 

trabalhos propostos. Compete a cada aluno o registo, ainda que a opinião dos colegas e 

da professora seja tida em consideração, o que promove um momento de crítica e 

reflexão individual e/ ou conjunta. A partir da análise que é feita, os diferentes agentes 

do processo de ensino-aprendizagem devem delinear um conjunto de estratégias que 

visem melhorar o seu desempenho.  

É cada vez mais evidente, no 1º Ciclo, a grande heterogeneidade dos alunos, tanto do 

ponto de vista pessoal como do ponto de vista das suas relações com a escola e com o 

“aprender”.  

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente, o Despacho Normativo nº1-

F/2016 de 5 de abril de 2016, a avaliação é um elemento integrante e regulador de todo 

o processo de ensino-aprendizagem. Surge, pois, a necessidade de envolver os alunos 

em questões de natureza avaliativa. 

Tal como já foi referido anteriormente, o PEA foca a necessidade de trabalhar as 

questões ambientais, as questões da sustentabilidade, pelo que surgiu a ideia de 

trabalhar o “consumo de plástico”, a partir de uma Atividade de Investigação 

Estatística, a qual se baseia numa sequência de tarefas (ver Apêndices VII e VIII). 

A realização de investigações estatísticas permite aos alunos compreender como se 

constrói conhecimento usando esta disciplina e proporciona oportunidades para a 

aprendizagem de conceitos e representações estatísticas. 

Martins e Ponte (2010, p.21), referem que “(…) uma investigação estatística envolve, 

de um modo geral, quatro fases: 1.ª fase – Formulação do problema a investigar, na 

forma de questões que se procuram responder através de dados; 2.ª fase – Planeamento 

adequado para recolher dados apropriados; 3.ª fase – Organização e tratamento dos 

dados recolhidos, através de tabelas, gráficos e algumas medidas; 4.ª fase – 

Interpretação dos resultados obtidos e formulação de conclusões”. 
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A sequência de tarefas no âmbito da presente investigação, foi implementada no final 

do 3º Período, de forma a avaliar o impacto das atitudes, da postura/ das opções da 

turma em relação à questão do “consumo de plástico”, nomeadamente no que concerne 

ao consumo de garrafas de água de plástico ou garrafões. 

 

Análise da sequência de tarefas (ver Apêndices VII, VIII e IX) 

 

3.2.1. Análise da Tarefa 1 – Recolher e representar conjuntos de dados 

1ª parte – Recolher dados 

A. Trabalho de campo 

Variável em estudo – tipo de garrafas de água de plástico ou garrafões  

Classificação da variável – variável nominal  

(garrafa pequena – 33 cl; média – 50 cl/ 0,5 l; grande – 1,5 l; garrafão – 5 l e/ ou 6l) 

 

Figura 19 – Composição fotográfica do processo de recolha da amostra 
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Figura 20 - Registo dos dados recolhidos pelo Aluno 1 

 

Com base nos dados anteriores, analisemos a resolução da sequência de tarefas. 

B. Recolher dados utilizando esquemas de contagem (tally charts) 

 

Figura 21 - Esquema de contagem (tally charts) dos 

dados recolhidos pelo Aluno 1 

 

2ª parte – Representar dados 

C.  Registar dados utilizando gráficos de pontos e pictogramas em que cada figura 

representa uma unidade 

Investigador – Ainda 

recolheste algumas 

garrafas e garrafões… 

Aluno 1 – Sim, recolhi 

15. 

I – Então o 15 

corresponde ao quê? 

A1 – Ao tamanho da 

amostra. 

I – Utilizaste o esquema 

de contagem… 

A1 – Sim, estou 

habituado a fazer assim… 

I – Quantos elementos 

tens representados? 

A1 – 15, é o tamanho da 

amostra. Acho que não 

me esqueci de nenhum… 
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n = tamanho (número de elementos) da amostra 

Temos, então, n = 15 

Nota: o tamanho da amostra dos alunos da turma variou 

entre 10 e 15 

Figura 22 - Gráfico de pontos relativo aos dados recolhidos pelo Aluno 1 

 

Figura 23 - Pictograma relativo aos dados recolhidos 

pelo Aluno 1 

 

I – Cada ponto representa 

uma unidade, certo? 

A1 – Sim. 

I – Então quantos pontos 

vão aparecer no gráfico? 

A1 – 15, porque é o 

tamanho da amostra. 

I – E estão 15? 

(contagem do número de 

pontos) 

A1 – Não, só estão 13. Já 

me enganei… 

 

I – E no pictograma, 

tiveste isso em atenção? 

A1 – Sim. 

I – Então sendo assim 

têm de estar 

representadas 15 

figuras… 

A1 – Vou confirmar. 

(contagem do número de 

figuras) 

A1 – Só estão 14. Opa… 

Está mal outra vez. 

I – Não está completo, 

estão dados em falta. 
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Considerações 

Aspetos positivos: 

A Tarefa 1 permitiu aos alunos consolidar/ trabalhar as seguintes questões da OTD:  

o Recolher e representar conjuntos de dados, nomeadamente: participar na recolha 

de dados acerca da variável em estudo, numa perspetiva de aprendizagem ativa, 

registar dados através de gráficos de pontos e de pictogramas e recolher dados 

utilizando esquemas de contagem (tally charts); 

o Interpretar representações de conjuntos de dados, salientando-se: retirar 

informações de esquemas de contagem, gráficos de pontos e pictogramas; 

o Comunicar, oralmente, para descrever e explicar representações dos dados e as 

interpretações realizadas; 

o Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na 

sua aprendizagem.  

 

Dificuldades: 

Como principais dificuldades, destacam-se:  

o Da parte dos alunos:  

1ª parte – apesar de todos os alunos terem utilizado luvas descartáveis, alguns 

mostraram-se algo reticentes a mexer no lixo da sala de aula, da sala de 

convívio, do pátio e de outras zonas exteriores da escola – processo de recolha 

da amostra.  

Nos esquemas de contagem (tally charts) foram identificados, na maioria dos 

registos dos alunos, erros de representação e contagem. A Figura 24 traduz os 

erros identificados no registo em análise – Aluno 1. 
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Figura 24 - Erros de representação e contagem do Aluno 1 

 

Ao nível da representação, no exemplo da Figura 24 observa-se uma falha na 

linha das garrafas de 50 cl, na qual, ao tentar fazer um grupo de 5, o aluno 

acabou por colocar 1 elemento a mais – convencionou-se que um grupo de 5 se 

representa por IIII. 

Apesar do aluno identificar n = 15 (A1 – 15, é o tamanho da amostra), apenas 

representa 14 elementos, tendo faltado representar 1 elemento na linha dos 

garrafões de 6 l. Outras evidências de erros de representação e contagem, são 

observadas na Figura 25 – os alunos esquecem-se de elementos ao contar e 

repetem garrafas de 33 cl e 0,33 l. O mesmo se passa com as garrafas de 50 cl e 

0,5 l, talvez por as considerarem diferentes (em termos de formato das garrafas, 

por exemplo). 

 

 

Figura 25 - Erros de representação e contagem dos Alunos 2 e 3, respetivamente 
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2ª parte – alguns registos dos alunos evidenciam pequenas falhas na 

representação de dados em gráficos de pontos e pictogramas – dados em falta, 

talvez por esquecimento, como nos comprovam as Figuras 22 e 23 e os excertos 

dos diálogos transcritos de seguida. 

I – Então quantos pontos vão aparecer no gráfico? 

A1 – 15, porque é o tamanho da amostra. 

I – E estão 15? 

(contagem do número de pontos) 

A1 – Não, só estão 13. Já me enganei… 

(…) 

A1 – Só estão 14. Opa… Está mal outra vez. 

I – Não está completo, estão dados em falta. 

 

o Da parte do investigador: processo de monitorização/ acompanhamento da 1ª 

parte da tarefa. No processo de recolha de dados – trabalho de campo, foi dada 

alguma autonomia aos alunos, os quais circularam livremente pela escola. Deste 

modo, tornou-se complicado acompanhar todos de igual forma. 

De acordo com a especificidade da sequência de tarefas, a qual tem um encadeamento 

lógico que implica mobilização de dados, a análise das Tarefas 2 e 3 que se segue tem 

por base as evidências apresentadas na Tarefa 1, resultantes da resolução de um dos 

alunos da turma. 

Tratando-se de um aluno com bom aproveitamento, mostrou-se bastante motivado e 

empenhado nas dinâmicas criadas ao longo da sequência de tarefas. Revelou também 

raciocínios interessantes e que evidenciam aspetos positivos e dificuldades, frequentes 

numa turma de 4º ano ao nível da OTD, sendo a análise dos seus registos um bom 

exemplo prático. 
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3.2.2. Análise da Tarefa 2 – Tratamento de dados: tabela de frequências 

A. Organizar uma tabela de frequências para os dados recolhidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Tabela de frequências para os dados recolhidos pelo Aluno 1 
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I – Na coluna da frequência absoluta recorreste ao esquema de contagem… 

A1 – Sim, é tudo a mesma coisa. 

I – Tudo a mesma coisa? 

A1 – Sim, porque a frequência absoluta é igual ao número de garrafas que 

contei. 

I – Explica-me melhor… 

A1 – Dividi as garrafas, porque umas levam mais e outras menos. Depois 

contei quantas é que há de cada tipo. 

I – Muito bem. Então é fácil indicar qual é a moda… 

A1 – A moda são as garrafas de meio litro, temos 6. 

I – Isso mesmo, mas corresponde só a 0,4%? 

A1 – Eu acho que sim. 0,4% é quase metade das garrafas todas… 

I – E as de 1,5 l? São só 3 garrafas, mas a percentagem é maior… 

A1 – Pois é, mas não pode ser… 

I – E não pode porquê? 

A1 – De 1,5 l são só 3 garrafas, 3 é metade de 6, portanto a percentagem 

também tinha que ser metade… 

I – Concordo contigo… O que achas que falhou? 

A1 – Devo-me ter enganado nos cálculos. Eu não sou muito bom nas 

divisões com números desses… 

I – Tens que praticar mais. Reparei que apresentaste a frequência relativa 

apenas em fração… 

A1 – No enunciado só pede em fração, não pede em decimal… 

I – Esqueci-me de vos pedir em decimal. Os cálculos que fizeste iam ajudar 

no quê? 

A1 – Faço sempre estes cálculos para passar de fração a decimal… 
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Considerações 

Aspetos positivos: 

A Tarefa 2 permitiu aos alunos consolidar/ trabalhar as seguintes questões da OTD:  

o Mobilizar conhecimentos, tendo sido utilizados esquemas de contagem (tally 

charts) para calcular as frequências absolutas; 

o Tratar conjuntos de dados, nomeadamente: identificar a “frequência absoluta” de 

uma categoria de determinado conjunto de dados como o número de dados que 

pertencem a essa categoria e identificar a “moda” de um conjunto de dados 

quantitativos discretos como a categoria com maior frequência absoluta, como 

nos comprova o excerto do diálogo seguinte: 

A1 – Sim, porque a frequência absoluta é igual ao número de garrafas que contei. 

I – Explica-me melhor… 

A1 – Dividi as garrafas, porque umas levam mais e outras menos. Depois contei quantas 

é que há de cada tipo. 

I – Muito bem. Então é fácil indicar qual é a moda… 

A1 – A moda são as garrafas de meio litro, temos 6. 

 

o Utilizar frequências relativas e percentagens, em particular: identificar a 

“frequência relativa” de uma categoria de determinado conjunto de dados como 

I – Sim, é esse o processo. Mas depois acabaste por não passar de fração a 

decimal… 

A1 – Passei, mas foi logo na percentagem. 

I – Ah, aproveitaste os cálculos para indicar o valor da frequência relativa 

em percentagem… 

A1 – Sim, como não pedia a frequência relativa em decimal, aproveitei logo 

para a percentagem. 
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o quociente entre a frequência absoluta dessa categoria e o número total de 

dados (ver Figura 26); 

o Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem 

própria da Estatística, baseando-se nos dados recolhidos e tratados; 

o Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 

capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

 

Dificuldades: 

Como principais dificuldades, destacam-se:  

o Da parte dos alunos: exprimir qualquer fração própria em número decimal, 

arredondado às décimas, e converter este em percentagem. Todos os alunos 

revelaram imensa dificuldade, sobretudo porque o processo envolvia o algoritmo 

da divisão. 

As Figuras 27 e 28, bem como o excerto do diálogo tido com o Aluno 1 

comprovam-nos esta dificuldade. 

 

Figura 27 - Identificação de dificuldades por parte do Aluno 1 

 

A1 – Faço sempre estes cálculos para passar de fração a decimal… 

I – Sim, é esse o processo. Mas depois acabaste por não passar de fração a decimal… 

A1 – Passei, mas foi logo na percentagem. 

I – Ah, aproveitaste os cálculos para indicar o valor da frequência relativa em 

percentagem… 

A1 – Sim, como não pedia a frequência relativa em decimal, aproveitei logo para a 

percentagem. 
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Figura 28 - Identificação de dificuldades por parte do Aluno 3 

 

Na coluna da frequência absoluta, na qual o aluno se recorre do esquema de 

contagem, verificam-se os mesmo erros de representação e contagem da tarefa 

anterior, situação que é comum a todos os alunos por mobilizarem os dados da 

Tarefa 1. 

A maioria dos alunos revelou também alguma dificuldade em organizar uma 

tabela de frequências mais completa, na qual identificassem as categorias da 

variável em estudo – no caso, o tipo de garrafas de água de plástico ou garrafões, 

bem como as expressões matemáticas que estão subjacentes a cada uma das 

frequências.  

Ainda que pouco abordada no 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, também a 

frequência relativa acumulada poderia ter sido integrada na tabela de 

frequências.  

Propõe-se, de seguida, um exemplo mais completo de tabela de frequências. 

Quadro 6 - Exemplo de tabela de frequências 

Tipo de 

garrafa 

Frequência 

absoluta 

fi 

Frequência 

relativa 

fri = fi/n 

Frequência 

relativa (%) 

fri (%) 

Frequência relativa 

acumulada (%) 

fri (%) 

33 cl     

50 cl     

1,5 l     

6 l     

Total     
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o Da parte do investigador: a formulação do enunciado da tarefa condicionou a 

interpretação e desempenho dos alunos.  

Pretendia-se que os alunos exprimissem qualquer fração própria em número 

decimal, arredondado às décimas, e o convertessem em percentagem. No 

entanto, como o enunciado não evidenciava essa questão, alguns alunos foram 

induzidos em erro e não fizeram, não perceberam que era preciso fazer.  

Atentemos no diálogo seguinte: 

I – Tens que praticar mais. Reparei que apresentaste a frequência relativa apenas em 

fração… 

A1 – No enunciado só pede em fração, não pede em decimal… 

I – Esqueci-me de vos pedir em decimal.  

(…) 

I – Sim, é esse o processo. Mas depois acabaste por não passar de fração a decimal… 

A1 – Passei, mas foi logo na percentagem. 

I – Ah, aproveitaste os cálculos para indicar o valor da frequência relativa em 

percentagem… 

A1 – Sim, como não pedia a frequência relativa em decimal, aproveitei logo para a 

percentagem. 

 
3.2.3. Análise da Tarefa 3 – Tratamento de dados: resolver problemas 

A. Organizar uma tabela para comparar capacidades 

*resultados arredondados às décimas 

Quadro 7 - Sugestão de tabela para comparar capacidades 
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Figura 29 - Tabela organizada pelo Aluno 1 para comparar capacidades 

 

Figura 30 - Cálculos auxiliares efetuados pelo Aluno 1 

 

Considerações 

Dificuldades: 

o De interpretação – apesar de não ter recolhido garrafões de 5 l, o aluno integrou 

a categoria da variável na tabela. Alguns alunos seguiram a mesma linha de 

pensamento, sendo que apenas se pretendia que tivessem como referência a sua 

amostra; 

I – Não recolheste 

garrafões de 5 l… Não 

precisavas de preencher 

essa parte. 

A1 – Preenchi porque 

com o 5 é fácil. 

I – Só com o 5? 

A1 – Não sou muito bom 

nas divisões com 

vírgulas… Devem estar 

mal. 
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o Algoritmo da divisão – erros de cálculo, sobretudo quando envolver trabalhar 

com números decimais, dificuldade comum a todos os alunos. 

 

As Figuras 31 a 34 ilustram as dificuldades acima referidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Identificação de erros na tabela por parte do Aluno 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Identificação de erros de cálculo por parte do Aluno 1 
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Figura 33 - Identificação de erros na tabela por parte do Aluno 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Identificação de erros de cálculo por parte do Aluno 2 
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B. Calcular a quantidade de plástico da amostra 

A proposta de atividade surge da necessidade dos alunos refletirem sobre a quantidade 

de plástico gasto em cada tipo de garrafas de água ou garrafões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Registo de pesagens e cálculos relativos à quantidade de plástico da 

amostra, efetuados pelo Aluno 1 

 

Considerações 

Dificuldades: 

o Identificados alguns erros nos cálculos, talvez por distração, que não 

condicionaram a resposta à questão, como nos demonstra a Figura 36. 
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Figura 36 - Identificação de alguns erros nos cálculos do Aluno 1 

 

No entanto, quase todos os alunos da turma apresentaram registos que denotam 

alguma facilidade na concretização da atividade (ver exemplo da Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Registo de pesagens e cálculos relativos à quantidade de plástico da 

amostra, efetuados pelo Aluno 2 
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o Monitorização do processo – apenas uma balança digital para efetuar a pesagem 

da amostra, o que tornou o processo moroso. Ao nível do registo de pesagens da 

amostra, uma possível estratégia, a adotar futuramente, seria a utilização de uma 

tabela, na qual os alunos registassem o peso das garrafas ou garrafões que 

tinham recolhido, à medida que iam efetuando as pesagens. 

 

C. Averiguar qual a opção mais rentável na relação impacto ambiental-preço 

 

Figura 38 - Resolução do Aluno 1 

 

Considerações 

Dificuldades: 

o Na resolução analisada, o Aluno 1 tomou como referência os 6 l de água – 1 

garrafão de 6 l ou 4 garrafas de 1,5 l. No entanto, faltou averiguar a quantidade 

de plástico gasto e preço de uma outra opção – 12 garrafas de 50 cl, as quais 

também perfazem os 6 l. A salientar o facto de nenhum dos alunos da turma ter 

conseguido chegar às 3 opções; 

o Outra das questões observadas é a de que o Aluno 1 indica os dados relativos à 

quantidade de plástico gasto, mas esquece-se de indicar o custo associado a cada 

I – Tens aí duas opções… 

Não há mais nenhuma? 

A1 – Para fazer os 6 l 

com estas garrafas, não. 

I – De certeza? 

A1 – Sim, senão não dá 

conta certa. 
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uma das opções. Desta forma, acaba por calcular o preço das 4 garrafas de 1,5 l, 

mas não o compara em relação ao do garrafão de 6 l; 

o A apresentação do mesmo cálculo auxiliar, em duas ocasiões, pode traduzir 

algumas dúvidas no algoritmo da multiplicação, apesar de correto.  

 

No geral, apesar de algumas falhas, quase todos os alunos chegaram à resposta 

esperada – de que a opção mais rentável na relação impacto ambiental-preço é a 

opção por garrafões de 6 l, pois a quantidade de plástico gasto e o preço são 

menores em relação às outras opções. 

De acordo com o referido anteriormente, atentemos nos registos das Figuras 39 a 41, 

nos quais são identificados alguns aspetos a melhorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Identificação de aspetos a melhorar na resolução do Aluno 1 
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Figura 40 - Identificação de aspetos a melhorar na resolução do Aluno 2 

 

Figura 41 - Identificação de aspetos a melhorar na resolução do Aluno 3 



83 
 

D. Averiguar, em termos económicos, o impacto da opção por uma garrafa reutilizável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Resolução do Aluno 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I – 3,42€ corresponde a quê? 

A1 – Ao preço que tenho que pagar para encher 19 vezes a garrafa.  

I – 19 vezes…? 

A1 – Sim, a primeira vez é à borla. 

I – E se beberes 50 cl de água, em cada um dos 20 dias de escola, 

precisas de encher a garrafa 19 vezes? 

A1 – Ih pois é… Acho que não é preciso encher tantas vezes. 

I – Porquê? 

A1 – Porque se a garrafa leva 3 l, tenho água para mais dias. 
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Considerações 

Dificuldades: 

o Interpretação do problema – o Aluno 1 interpretou que precisava de encher a 

garrafa ECO 19 vezes. Tal interpretação, pode dever-se ao facto de não ter tido 

em conta a capacidade da garrafa ECO – 3 l, nem ter calculado a quantidade de 

água a consumir nos 20 dias úteis – 10 l. 

Esta interpretação, comum à maioria dos aluno da turma, influencia diretamente 

o cálculo do custo associado à opção por uma garrafa ECO e, 

consequentemente, a resposta ao problema (ver Figura 43). 

Da observação e análise feita aos registos dos alunos da turma, conclui-se que, a 

maioria, não teve em consideração todas as componentes do problema, 

nomeadamente a capacidade da garrafa ECO – 3 l e, consequentemente, o 

número de vezes que a precisavam de encher para perfazer os 10 l de água a 

consumir, o que influenciou o resultado dos cálculos do custo associado a esta 

opção (ver Figuras 43 a 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Identificação de erros decorrentes da interpretação do problema por 

parte do Aluno 1 
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Figura 44 - Identificação de erros decorrentes da interpretação do problema por 

parte do Aluno 2 

 

Figura 45 - Identificação de erros decorrentes da interpretação do problema por 

parte do Aluno 3 
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E.  

E1. Calcular que quantidade de plástico se poupa, num ano, se a opção for por uma 

garrafa reutilizável, em detrimento de duas garrafas de 1,5 l 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Resolução do Aluno 1 

 

 

Figura 47 - Resolução dos Alunos 2 e 3, respetivamente 

 

Considerações 

Dificuldades: 

o Mobilização de dados – todos os alunos revelaram um raciocínio correto, ainda 

que detetadas algumas falhas na mobilização de dados. No caso das resoluções 

apresentadas nas Figuras 46 e 47, os alunos utilizaram como referência o peso 

de 28 g por garrafa de 1,5 l, sendo que o valor da pesagem efetuada (ver alínea 
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B.) indicava 31 g. Apesar desse pormenor, o raciocínio e cálculos efetuados 

estão corretos para os valores utilizados. 

 

E2. Averiguar qual a opção mais rentável em termos de custos associados – garrafas de 

água de 1,5 l ou garrafa reutilizável 

 

Figura 48 - Resolução do Aluno 1 

 

Considerações 

Dificuldades: 

o A garrafa reutilizável, feita de aço inoxidável, não implica qualquer gasto de 

plástico, pelo que a resposta à questão de “Qual a opção mais rentável?” se 

tornou óbvia para muitos alunos. Tendo por base esse mesmo raciocínio, alguns 

alunos acabaram por dar a resposta correta sem recorrer a quaisquer cálculos 

auxiliares, como nos comprova a Figura 49. 

o  

 

Figura 49 - Resposta do Aluno 2 

A Figura 48 evidencia um raciocínio mais completo, no qual o Aluno 1 efetuou 

os cálculos necessários para dar resposta à questão inicial – “Em termos de 

custo, o valor de uma garrafa Urbans permite-te comprar garrafas de água de 1,5 

l para quantos dias?”, ainda que a resposta, esperada no final da resolução, fosse 

óbvia e não implicasse estes cálculos. Quem tentou dar resposta a esta questão 
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inicial, fê-lo, e bem, através do algoritmo da divisão, tendo sido identificados 

erros de cálculo (ver Figura 50). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Erros de cálculo do Aluno 3 

 

E3. Calcular que quantidade de plástico e dinheiro se poupam, se a opção for por 

garrafões de 5 l, em detrimento de garrafas de água de 1,5 l, ao fim de um mês 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Resolução do Aluno 1 

I – O 18 representa o quê? 

A1 – O número de garrafões de 

5 l que preciso para ter os 90 l 

de água. 

I – E quantas garrafas precisas? 

A1 – Isso não sei, não fiz os 

cálculos. 

I – Porquê? 

A1 – Só falava dos garrafões de 

5 l… 

I – Mas tínhamos que comparar 

com as garrafas. 
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Figura 52 - Resolução do Aluno 3 

 

Considerações 

Dificuldades: 

o Interpretação do problema – os alunos não tiveram em consideração todas as 

componentes do problema, nomeadamente em comparar a opção por garrafões 

de 5 l com a opção por garrafas de 1.5 l (ver Figuras 51 a 53). Tal facto 

relaciona-se com a formulação do enunciado da tarefa, entretanto reformulado, o 

qual condicionou a interpretação e desempenho dos alunos, aspeto a ter em 

conta em situações futuras. 

A Figura 53 evidencia também alguns lapsos, relacionados com o algoritmo da 

multiplicação – erros de cálculo e a colocação da vírgula – deve ser inserida de 

modo a deixar o número de casas decimais igual à soma da quantidade de casas 

decimais dos fatores multiplicados. 
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Figura 53 - Identificação de aspetos a melhorar na resolução do Aluno 3 

 

Considerações 

Aspetos positivos: 

A Tarefa 3 permitiu aos alunos consolidar/ trabalhar as seguintes questões da OTD:  

o Analisar e interpretar informação de natureza estatística representada de diversas 

formas; 

o Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em 

contextos familiares variados; 

o Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação estatística 

(formular questões, escolher métodos de recolha de dados, selecionar formas de 

organização e representação de dados, analisar e concluir);  

o Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem 

própria da Estatística, baseando-se nos dados recolhidos e tratados; 

o Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 

capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  
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Quadro 8 - Síntese da análise de tarefas em contexto do 4º ano de escolaridade do 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

 Aspetos positivos Dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 1 – Recolher e 

representar conjuntos de 

dados 

o Recolher e representar conjuntos de dados, 

nomeadamente: participar na recolha de dados 

acerca da variável em estudo, numa perspetiva 

de aprendizagem ativa, registar dados através 

de gráficos de pontos e de pictogramas e 

recolher dados utilizando esquemas de 

contagem (tally charts); 

o Interpretar representações de conjuntos de 

dados, salientando-se: retirar informações de 

esquemas de contagem, gráficos de pontos e 

pictogramas; 

o Comunicar, oralmente, para descrever e 

explicar representações dos dados e as 

interpretações realizadas; 

o Analisar o próprio trabalho para identificar 

progressos, lacunas e dificuldades na sua 

aprendizagem.  

Da parte dos alunos:  

1ª parte  

o Mexer no lixo da sala de aula, da sala de 

convívio, do pátio e de outras zonas 

exteriores da escola – processo de recolha da 

amostra; 

o Nos esquemas de contagem (tally charts) – 

erros de representação e contagem. 

2ª parte 

o Representação de dados em gráficos de 

pontos e pictogramas – dados em falta. 

Da parte do investigador: 

o Processo de monitorização/ 

acompanhamento da 1ª parte da tarefa. 
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Tarefa 2 – Tratamento 

de dados: tabela de 

frequências 

o Mobilizar conhecimentos, tendo sido 

utilizados esquemas de contagem (tally charts) 

para calcular as frequências absolutas; 

o Tratar conjuntos de dados; 

o Utilizar frequências relativas e percentagens; 

o Comunicar raciocínios, procedimentos e 

conclusões, utilizando linguagem própria da 

Estatística, baseando-se nos dados recolhidos e 

tratados; 

o Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e regular a sua 

aprendizagem.  

Da parte dos alunos:  

o Exprimir qualquer fração própria em número 

decimal, arredondado às décimas, e converter 

este em percentagem; 

o Organizar uma tabela de frequências mais 

completa. 

 

Da parte do investigador:  

o Formulação do enunciado da tarefa. 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 3 – Tratamento 

de dados: resolver 

problemas 

o Analisar e interpretar informação de natureza 

estatística representada de diversas formas; 

o Resolver problemas envolvendo a organização 

e tratamento de dados em contextos familiares 

variados; 

o Planear e conduzir investigações usando o 

ciclo da investigação estatística (formular 

questões, escolher métodos de recolha de 

Da parte dos alunos:  

o Interpretação de problemas – não foram 

consideradas todas as componentes; 

o Algoritmo da divisão – erros de cálculo; 

o Algoritmo da multiplicação – erros de 

cálculo e a colocação da vírgula; 

o Mobilização de dados entre problemas. 

 



93 
 

dados, selecionar formas de organização e 

representação de dados, analisar e concluir);  

o Comunicar raciocínios, procedimentos e 

conclusões, utilizando linguagem própria da 

Estatística, baseando-se nos dados recolhidos e 

tratados; 

o Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 

analisar o próprio trabalho e regular a sua 

aprendizagem.  

Da parte do investigador: 

o Monitorização do processo – apenas uma 

balança digital para efetuar a pesagem da 

amostra, o que tornou o processo moroso; 

o Formulação do enunciado da tarefa. 
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Conclusões, Limitações e Perspetivas Futuras de Investigação 
 

Como já foi referido, a presente investigação surgiu da necessidade de promover a 

descoberta da Matemática, em particular ao nível do bloco temático da OTD, a partir da 

exploração de diferentes propostas de atividades que envolvam experiências do 

quotidiano. Assim sendo, pretendeu-se dar resposta às seguintes questões: 

o Como trabalhar a OTD na Educação Pré-Escolar e no 4º ano do 1º Ciclo do 

Ensino Básico através de uma abordagem com tarefas do quotidiano? 

o Qual é o contributo das tarefas do quotidiano na construção do conhecimento e 

de outras capacidades inerentes ao processo de aprendizagem, nestes níveis de 

ensino ao nível da OTD? 

 

o Conclusões – contexto de Educação Pré-Escolar 

No âmbito deste estudo, em relação à questão “Como trabalhar a OTD na Educação 

Pré-Escolar através de uma abordagem com tarefas do quotidiano?”, a intervenção teve 

por base o tipo de atividades/ dinâmicas implementadas pela educadora cooperante, 

nomeadamente no que concerne à avaliação e exploração dos diversos instrumentos de 

trabalho/ pilotagem existentes na sala de Jardim de Infância. 

Ainda que todas as crianças tenham participado nas atividades, a educadora cooperante 

reforça a ideia de que “(…) normalmente, estas atividades são canalizadas para as 

crianças mais velhas, uma vez que a maioria já domina bem o conceito de número e 

quantidade” (ver Apêndices XI e XIII), apesar de ser essencial o envolvimento de todos, 

pois como Silva et al. (2016, p.76) referem: “O envolvimento das crianças em situações 

matemáticas contribui não só para a sua aprendizagem, como também para desenvolver 

o seu interesse e curiosidade pela matemática”. 

As tarefas descritas anteriormente, implicaram, da parte do investigador, momentos de 

observação direta, análise e reflexão acerca do processo e do conteúdo dos registos das 

crianças. Após a implementação destas tarefas, tornou-se fundamental fazer uma análise 

pormenorizada dos registos das crianças, os quais permitiram refletir sobre aspetos 

positivos e dificuldades, tendo também a reflexão um papel crucial no que se refere à 

regulação da ação pedagógica, por parte do investigador, em intervenções futuras. 
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Referindo-se às principais dificuldades das crianças na aprendizagem da OTD, a 

educadora cooperante salienta que “(…) muitas vezes prende-se com a dificuldade na 

contagem, abstração, noção de espaço (…), talvez devido à forma como é planificada a 

atividade” (ver Apêndices XI e XIII). Ou seja, as dificuldades evidenciadas pelas 

crianças podem estar diretamente relacionadas com a intervenção do educador, com as 

estratégias que utiliza para conduzir as atividades/ para promover aprendizagens. 

É neste sentido que recordamos Duque et al. (2013, p.90), quando nos dizem que “(…) 

cabe ao/à educador/a proporcionar vivências e experiências através de atividades 

diversificadas, onde a manipulação deve ser primordial, permitindo momentos de 

reflexão e de diálogo entre todos”, de forma a que as crianças construam noções 

matemáticas espontaneamente, ideia também partilhada pela educadora cooperante 

quando nos afirma que “(…) é de extrema importância trabalhar estas tarefas, com 

recurso à utilização de vários materiais para concretização da atividade, de forma a 

conseguir uma maior compreensão e sistematização da aprendizagem” (ver Apêndices 

XI e XIII). 

O educador deve levar as crianças a assumirem-se como agentes ativos das suas 

próprias aprendizagens, apelando ao seu sentido crítico, permitindo-lhes envolverem-se 

na resolução de problemas, na aquisição de habilidades de representação dos processos 

inerentes, dando sentido ao que as envolve.  

Relativamente à questão “Qual é o contributo das tarefas do quotidiano na construção 

do conhecimento e de outras capacidades inerentes ao processo de aprendizagem, neste 

nível de ensino ao nível da OTD?”, verificou-se que este tipo de abordagem através do 

que é, de facto, significativo para as crianças (o seu quotidiano, as suas vivências), 

possibilita o desenvolvimento da autonomia, promove a partilha de aprendizagens, o 

que se traduzirá, mais facilmente, em aprendizagens significativas. 

Apesar da participação condicionada de algumas crianças neste tipo de atividades, a 

educadora cooperante partilha da opinião de que qualquer educador deve continuar a 

“(…) aproveitar as situações espontâneas ou criar situações intencionais, de forma a 

promover aprendizagens neste âmbito, nomeadamente de contagens, comparações, 

classificações, tabelas, gráficos, …” (ver Apêndices XI e XIII), despertando as crianças 

para aprendizagens agradáveis por meio da descoberta, o que se refletirá, mais 

facilmente, na superação das suas dificuldades. 
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Sendo este um processo de apropriação gradual de noções matemáticas, Guedes (2011, 

p.9) afirma-nos que: “É por meio da experiência, da observação e da exploração do seu 

ambiente, que a criança constrói o conhecimento, modifica situações, reestrutura os seus 

esquemas de pensamento, interpreta e busca soluções para factos novos, desenvolvendo 

assim competências cognitivas”, sendo fundamental o papel do educador em todo o 

processo, o qual deve adotar uma postura de questionamento permanente. 

No decorrer da análise pormenorizada dos registos das crianças, foram identificadas 

algumas dificuldades que se prendem sobretudo com: a interpretação dos dados; o 

aparecimento de contagens que envolvem números que as crianças ainda não sabem 

escrever; a organização da informação em pictogramas simples; a associação entre 

número e quantidade; ao nível da oralidade, na aplicação de conceitos matemáticos. 

Tratando-se de um grupo heterogéneo, é natural que as crianças mais novas revelem 

maiores dificuldades na compreensão de como organizar os dados, como apresentá-los 

através de diferentes representações, o que condiciona diretamente a sua participação 

em atividades desta natureza, que envolvam recolha, organização e representação em 

tabelas e gráficos. 

Ainda que seja difícil encontrar respostas concretas para o porquê das dificuldades 

identificadas, conclui-se que são as crianças mais novas que denotam maiores 

dificuldades a este nível, pois tal como Piaget e Szeminska (1981) citados por Nogueira 

(2011) nos dizem: “(…) a criança constrói progressiva e interiormente a capacidade de 

contar com sucesso os objetos e essa capacidade só está consolidada quando ela 

consegue coordenar várias ações sobre os objetos (classificação, seriação, 

correspondência biunívoca, entre outras), a fim de quantificá-los”. 

 
o Conclusões – contexto do 4º ano de escolaridade do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

Neste nível de ensino, de forma a dar resposta à questão “Como trabalhar a OTD no 4º 

ano do 1º Ciclo do Ensino Básico através de uma abordagem com tarefas do 

quotidiano?”, é necessário ter em consideração que a intervenção se distanciou um 

pouco das dinâmicas estabelecidas com o grupo de Pré-Escolar, o que se justifica pelo 
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facto de, ainda que utilizados, não ser feita uma avaliação concreta dos instrumentos de 

pilotagem.  

Desta forma, para dar seguimento às dinâmicas da professora cooperante, que visam 

sobretudo envolver os alunos na procura do conhecimento, surgiu a ideia de trabalhar as 

questões da OTD  através de uma Atividade de Investigação Estatística, a qual 

integrasse uma sequência de tarefas. 

Sendo a Estatística um importante instrumento de interpretação do meio físico e social, 

torna-se fundamental proporcionar, aos alunos, oportunidades para a aprendizagem de 

conceitos e representações estatísticas – planear e conduzir investigações estatísticas, 

nas quais os alunos possam recolher, organizar e tratar dados de diferente natureza, 

procurando dar resposta às questões colocadas, através de diferentes estratégias de 

resolução de problemas.  

Apesar dos pressupostos anteriormente referidos, e recordando Oliveira e Henriques 

(2004, p.23), “(…) o foco do ensino ainda é, frequentemente, a realização de cálculos e a 

aprendizagem de ferramentas estatísticas (gráficos, medidas estatísticas e procedimentos) 

(…)”, o que condiciona a possibilidade dos alunos se envolverem no processo estatístico, 

procurando resolver problemas do seu quotidiano.  

Todo o processo de investigação deve ser mediado pelo professor, o qual, segundo 

Canavarro (2011) citado por Magalhães (2018, p.50), “(…) além de gerir o trabalho dos 

alunos, precisa de interpretar e compreender como eles resolvem a tarefa e de explorar 

as suas respostas de modo a aproximar e articular as suas ideias com aquilo que é 

esperado que aprendam”.  

A professora cooperante faz também alusão a esta questão quando nos afirma que “(…) 

o papel do professor é de extrema importância no decorrer destas atividades pois deve 

verificar se os alunos estão a trabalhar de modo produtivo, deve formular questões de 

forma a fazê-los avançar, tendo o cuidado de orientar o caminho sem ter a “tentação” de 

dar as respostas” (ver Apêndices XII e XIV). Temos, portanto, o papel do professor 

como fundamental na condução e concretização das investigações estatísticas, no 

sentido de delinear estratégias que permitam aos alunos superar as dificuldades. 

Relativamente à questão “Qual é o contributo das tarefas do quotidiano na construção 

do conhecimento e de outras capacidades inerentes ao processo de aprendizagem, neste 
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nível de ensino ao nível da OTD?”, a professora cooperante refere que: “Estas tarefas 

permitem aos alunos trabalhar de forma autónoma, aprender a gerir o tempo/trabalho, 

organizar o pensamento/raciocínio matemático e mobilizar conhecimentos adquiridos, 

trabalhando a “tentativa erro” como forma de evoluir na resolução da tarefa. Estas 

atividades de investigação são também fundamentais para desenvolver, nas crianças, a 

capacidade de explicitar o raciocínio e/ou as estratégias utilizadas assim como a 

capacidade de argumentar.” (ver Apêndices XII e XIV). 

Da análise dos registos produzidos pelos alunos, no decorrer da sequência de tarefas, 

foram também identificadas algumas dificuldades, sobretudo: erros de representação e 

contagem; interpretação do enunciado das tarefas; erros de cálculo, sobretudo ao nível 

do algoritmo da divisão. 

Tratando-se de uma turma de 4º ano de escolaridade, seria natural que os erros de 

representação e contagem não fossem tão evidentes, pois estes são conteúdos 

trabalhados essencialmente no 1º e 2º ano, sendo nestes anos de escolaridade que 

tendem a aparecer estas dificuldades, como nos diz a professora cooperante: “No 1.º e 

2.º ano, as principais dificuldades prendem-se com a representação (…)” (ver 

Apêndices XII e XIV), ainda que não se refira à contagem. 

As dificuldades de interpretação do enunciado das tarefas devem-se, na opinião da 

professora cooperante, à “(…) dificuldade no pensamento mais abstrato” (ver 

Apêndices XII e XIV), ainda que a formulação do enunciado, por parte do professor, 

possa condicionar essa mesma interpretação. De forma a minorar as dificuldades 

decorrentes da interpretação de enunciados, o professor, para além da possível 

reformulação, deve “(…) ser um questionador mais atento, que orienta os alunos e os 

leva a refletirem nas questões que lança e sobre as suas estratégias de resolução” 

(Caseiro 2010, p.8). Salienta-se ainda que a interpretação de enunciados é considerada 

fundamental em qualquer área do saber, e num qualquer contexto. 

Na resolução de tarefas de OTD recorre-se, com muita frequência, a cálculos 

numéricos, tal como sucedeu na concretização das tarefas deste estudo, nas quais se 

verificaram dificuldades a este nível, nomeadamente na operação de divisão, sobretudo 

quando envolvia números decimais. Esta dificuldade condiciona o desenvolvimento da 

literacia estatística dos alunos. 
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Não generalizando, pois estamos perante um estudo de caso, esta é efetivamente uma 

das principais dificuldades dos alunos do 4º ano de escolaridade, ocorrendo, em muitos 

casos, a transição dos alunos para o 2º Ciclo sem que esta competência de cálculo 

esteja, de facto, adquirida.  

Quando o objetivo da aprendizagem não é o desenvolvimento do cálculo, mas o 

enfoque principal é a literacia estatística, então deve ser dada a oportunidade dos alunos 

utilizarem recursos tecnológicos, como a calculadora ou o computador, porque agilizam 

e facilitam o tratamento dos dados. 

Em suma, as investigações estatísticas permitem trabalhar uma série de competências, 

relacionadas com diferentes conteúdos programáticos, o que promove a mobilização de 

conhecimento, ou seja, o “saber em ação”. 

 

o Limitações – contexto de Educação Pré-Escolar 
 

No decorrer da investigação foi possível presenciar o desenvolvimento de 

aprendizagens ao nível da OTD, mas faltou algum tempo para promover outras 

atividades diferenciadas, além das atividades desenvolvidas com base na avaliação dos 

instrumentos de pilotagem. 

O facto da avaliação dos diferentes quadros ocorrer apenas no início de cada mês, 

acabou por também condicionar as dinâmicas estabelecidas. As atividades ocorreram 

numa lógica de atividade pontual, no início de cada mês, não existindo uma perspetiva 

de continuidade, o que se refletiu nas dificuldades das crianças em assimilar os 

processos inerentes à avaliação de cada quadro e na dificuldade do investigador 

acompanhar o grupo em alguns momentos. 

As atividades de avaliação dos instrumentos de pilotagem pretendem trabalhar 

essencialmente o conceito de número e quantidade, competências em que, normalmente, 

as crianças mais velhas denotam maior facilidade. Tal facto, condicionou a participação 

e envolvimento das crianças mais novas, apesar de perspetivada a ideia de 

aprendizagem colaborativa e cooperativa, em que os mais novos aprendem com os mais 

velhos, através da partilha de aprendizagens, em grande grupo.  
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o Limitações – contexto do 4º ano de escolaridade do 1º Ciclo do Ensino 

Básico 

Neste nível de ensino, por não ser feita uma avaliação concreta dos instrumentos de 

pilotagem, surgiu a principal dificuldade: como dar seguimento à investigação.  

A Atividade de Investigação de OTD implementada, distancia-se das dinâmicas 

implementadas com o grupo de Pré-Escolar, o que acaba por condicionar a coerência 

entre as partes do estudo. 

Para a concretização das tarefas, os alunos precisaram de recorrer a cálculos numéricos, 

nos quais, sobretudo na operação de divisão, se verificaram muitas dificuldades que 

condicionaram o desenvolvimento da literacia estatística dos alunos. 

Outra das limitações prende-se com a gestão do tempo. A professora cooperante revelou 

alguma preocupação em cumprir o programa, pelo que o tempo disponibilizado para a 

implementação das atividades, no âmbito da presente investigação, se resumiu a alguns 

blocos intercalados durante a última semana do 3º Período, muito pouco tempo, tendo 

em conta a especificidade de uma investigação. Tal facto condicionou sobretudo a 

análise de tarefas que precisava ser feita, junto dos alunos, e a partilha de aprendizagens 

entre estes. 

Atividades desta natureza deviam ser feitas ao longo do ano, de forma mais regular. 

 

o Perspetivas futuras de investigação 
 

No decorrer das tarefas em contexto de Educação Pré-Escolar, as crianças revelaram 

dificuldades ao nível da oralidade, na aplicação de conceitos matemáticos, pelo que 

seria interessante estudar a relação entre o Domínio da Linguagem Oral e o Domínio da 

Matemática, em particular ao nível da componente da Organização e Tratamento de 

Dados, procurando dar resposta à questão: “Qual a influência das práticas promotoras 

do desenvolvimento da consciência linguística na aprendizagem da OTD?”. 

Na turma de 4º ano de escolaridade, a principal dificuldade identificada foi a 

competência de cálculo, sobretudo ao nível da operação de divisão. Sendo o 

desenvolvimento da literacia estatística dos alunos, o principal enfoque das 
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investigações estatísticas, e não o desenvolvimento da competência de cálculo, uma das 

soluções a adotar, para agilizar e facilitar o tratamento dos dados, prende-se com a 

utilização de recursos tecnológicos, como a calculadora ou o computador, aliando-se a 

literacia digital e a literacia estatística, pelo que seria interessante dar resposta à questão: 

“De que forma as competências de literacia digital influenciam o desenvolvimento da 

literacia estatística dos alunos?” 
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Apêndices 
Apêndice I - Planificação da Tarefa 1 em contexto de Educação Pré-Escolar 

 
PLANIFICAÇÃO – Tarefa 1 – Avaliação do Quadro de Atividades 

Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja 

Docente: Edª Cristina Arvanas Grupo: Heterogéneo – Sala 1 do Jardim de 

Infância de Santiago Maior  

Investigador: Alexandre Borralho Data:  

início dos meses de 

novembro e dezembro 

de 2018 e janeiro de 

2019 

Tempo: 

90 minutos 

 

1. Contextualização de acordo c/ as OCEPE: 

Área de Conteúdo – Área de Expressão e Comunicação 

Domínio – Domínio da Matemática   

Componente na abordagem à Matemática – Organização e Tratamento de Dados 

 

Aprendizagens a promover: 

o Recolher informação pertinente para dar resposta a questões colocadas, 

recorrendo a metodologias adequadas (listagens, desenhos, etc.); 

o Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação recolhida e 

interpretá-los de modo a dar resposta às questões colocadas.  

2. Objetivos: 

A Avaliação do Quadro de Atividades permite às crianças consolidar/ trabalhar as 

seguintes questões da OTD:  

o Participar na recolha de dados acerca de situações do seu quotidiano, em 

concreto acerca da escolha das suas atividades preferidas; 

o Realizar contagens – primeiras aquisições do sentido de número na associação 

entre a quantidade de “cruzinhas” e o registo do número (símbolo 

correspondente); 

o Participar na organização da informação recolhida, ao recorrerem a tabelas, 
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procurando interpretar os dados aí apresentados; 

o  Identificar o maior número de escolhas, ou seja, a categoria modal (maior 

frequência); 

o Avaliar as suas escolhas, o que lhes permite refletir sobre as mesmas e 

ponderar as escolhas futuras, procurando soluções a adotar; 

o  Promover a responsabilidade, confiança e autonomia. 
 

3. Descrição da(s) atividade(s) / estratégias: 

Tarefa a implementar no decorrer do período de atividade da manhã.  

Enquanto que a maioria das crianças continua nas ALE (Atividades de Livre Escolha), 

vão sendo selecionadas, aleatoriamente, duas crianças de cada vez para a concretização 

da presente tarefa – Avaliação do Quadro de Atividades do mês anterior.  

Junto ao Quadro de Atividades do mês anterior, cada criança avalia as suas escolhas.  

No RCA respeitante ao Quadro de Atividades, estão discriminadas todas as atividades 

passíveis de realizar em cada uma das áreas/ espaços de trabalho da sala, os chamados 

“cantinhos”. Partindo da análise do quadro, e através do código previamente 

estabelecido (no caso, X – “cruzinha”), cada criança regista, no espaço correspondente, 

o número de vezes que escolheu cada atividade. 

4. Avaliação: 

Observação direta: 

o Participação e interesse; 

o Qualidade das intervenções/ utilização de vocabulário adequado na 

comunicação; 

o Capacidade de exprimir, fundamentar e discutir ideias; 

o Dinâmica e organização dos trabalhos; 

o Respeito pelas regras de convivência e da comunicação oral. 

Análise das produções das crianças – registos da tarefa (RCA). 

5. Recursos: 

o Quadro de Atividades; 

o RCA; 

o Material de escrita. 

6. Observações: 

*ver Apêndice II 
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Apêndice II - RCA da Avaliação do Quadro de Atividades 

Jardim de Infância - Centro Escolar de Santiago Maior 

Avaliação do quadro de atividades 

Nome: 

 

 

Data: 

Nº de vezes que escolhi a atividade Atividades 

  

Biblioteca 

 

 

 Desenho 

 

 

 

 Casinha 

 

 

 

 Jogos de mesa 

 

 

 

 Construções 

 

 

 

 Recorte e colagem 

 

 

 



112 
 

 Computador 

 

 

 

 Escrita 

 

 

 

 Pintura 

 

 

 

 Ciências  

 

 

 

 Matemática 

 

 

 

 Modelagem 
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Opinião da criança: 

 

 

 

 

 

 

Opinião do investigador: 
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Apêndice III - Planificação da Tarefa 2 em contexto de Educação Pré-Escolar 

 
PLANIFICAÇÃO – Tarefa 2 – Avaliação do Quadro de Presenças 

Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja 

Docente: Edª Cristina Arvanas Grupo: Heterogéneo – Sala 1 do Jardim de 

Infância de Santiago Maior  

Investigador: Alexandre Borralho Data:  

início dos meses de 

novembro e dezembro 

de 2018 e janeiro de 

2019 

Tempo: 

90 minutos 

 

1. Contextualização de acordo c/ as OCEPE: 

Área de Conteúdo – Área de Expressão e Comunicação 

Domínio – Domínio da Matemática   

Componente na abordagem à Matemática – Organização e Tratamento de Dados 

 

Aprendizagens a promover: 

o Recolher informação pertinente para dar resposta a questões colocadas, 

recorrendo a metodologias adequadas (listagens, desenhos, etc.); 

o Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação recolhida e 

interpretá-los de modo a dar resposta às questões colocadas.  

2. Objetivos: 

A Avaliação do Quadro de Presenças permite às crianças consolidar/ trabalhar as 

seguintes questões da OTD:  

o Participar na recolha de dados acerca de si própria; 

o Organizar a informação recolhida recorrendo a pictogramas simples; 

o Interpretar os dados apresentados, como forma de descrever a sua assiduidade; 

o Promover a responsabilidade, confiança e autonomia. 

3. Descrição da(s) atividade(s) / estratégias: 

Tarefa a implementar no decorrer do período de atividade da manhã, a qual consiste em 

dois momentos.  
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O primeiro momento, em grande grupo, tem por objetivo analisar globalmente o quadro, 

sendo feita a contagem do “número de dias do mês” que findou, “número de dias em 

que houve escola” e “número de dias em que ficámos em casa” (feriados e fins de 

semana).  

Seguidamente, mas ainda em grande grupo, cada criança tem oportunidade de analisar 

individualmente o quadro, contabilizando as suas presenças. Esse registo que consiste 

na organização dos dados do quadro, é colocado numa folha anexa pelo investigador. 

O segundo momento, consiste no RCA da tarefa. Para tal, são utilizados dois modelos 

(ainda que cada criança opte apenas por um). 

4. Avaliação: 

Observação direta: 

o Participação e interesse; 

o Qualidade das intervenções/ utilização de vocabulário adequado na 

comunicação; 

o Capacidade de exprimir, fundamentar e discutir ideias; 

o Dinâmica e organização dos trabalhos; 

o Respeito pelas regras de convivência e da comunicação oral. 

Análise das produções das crianças – registos da tarefa (RCA). 

5. Recursos: 

o Quadro de Presenças; 

o RCA; 

o Material de escrita. 

6. Observações: 

*ver Apêndice IV 
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Apêndice IV - RCA da Avaliação do Quadro de Presenças 

Modelo 1 

Nome: __________________________________________ 

 

Data: ___________________________________________ 

Avaliação do Quadro de Presenças – novembro de 2018 

 

Bolinhas verdes – número de dias que vim à escola; 

Bolinhas vermelhas – número de dias que fiquei em casa. 
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Modelo 2 

Nome: __________________________________________ 

 

Data: ___________________________________________ 

 

Avaliação do Quadro de Presenças – dezembro de 2018 

 

Pinto de verde os dias em que vim à escola; 

Pinto de vermelho os dias em que fiquei em casa. 

 

Segunda-feira 

 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta feira 

3 

 

 

 

4 5 6 7 

10 

 

 

 

11 12 13 14 
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Regista, com a ajuda de um adulto, as conclusões a que chegaste. 
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Apêndice V - Planificação da Tarefa 3 em contexto de Educação Pré-Escolar 

 
PLANIFICAÇÃO – Tarefa 3 – Avaliação do Quadro do Tempo 

Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja 

Docente: Edª Cristina Arvanas Grupo: Heterogéneo – Sala 1 do Jardim de 

Infância de Santiago Maior  

Investigador: Alexandre Borralho Data:  

início dos meses de 

novembro e dezembro 

de 2018 e janeiro de 

2019 

Tempo: 

90 minutos 

 

1. Contextualização de acordo c/ as OCEPE: 

Área de Conteúdo – Área de Expressão e Comunicação 

Domínio – Domínio da Matemática   

Componente na abordagem à Matemática – Organização e Tratamento de Dados 

 

Aprendizagens a promover: 

o Recolher informação pertinente para dar resposta a questões colocadas, 

recorrendo a metodologias adequadas (listagens, desenhos, etc.); 

o Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação recolhida e 

interpretá-los de modo a dar resposta às questões colocadas.  

2. Objetivos: 

A Avaliação do Quadro do Tempo permite às crianças consolidar/ trabalhar as seguintes 

questões da OTD:  

o Participar na recolha de dados acerca do meio ambiente; 

o Organizar a informação recolhida usando gráficos simples; 

o Interpretar os dados apresentados e dar resposta às questões colocadas, o que 

possibilita o contacto e a compreensão de que o tratamento apresentado é outra 

forma de descrever aquela realidade. 

3. Descrição da(s) atividade(s) / estratégias: 

Tarefa a implementar no decorrer do período de atividade da manhã, a qual visa avaliar 
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o tempo atmosférico que fez no mês anterior.  

A tarefa compreende três fases: momento em grande grupo – avaliação global do 

quadro em questão, representação de dados através de materiais estruturados (colar de 

contas e ábaco) e, por último, registo escrito – RCA. 

No primeiro momento, em grande grupo, faz-se a contagem do número de dias em que 

se verificou: “Sol”, “Sol e Nuvens”, “Nuvens” ou “Chuva”. O investigador procede ao 

registo – organização dos dados, utilizando a simbologia previamente estabelecida. 

A segunda parte da tarefa, visa a representação dos dados através de materiais 

estruturados. Para o efeito são utilizados o colar de contas – modelo estrutural linear de 

apoio à contagem e o ábaco – modelo combinado (linear – de apoio à contagem, 

facilitador dada a alternância de cores; agrupamento – correspondente às relações que as 

crianças estabelecem para representar os números). 

O terceiro e último momento, consiste no RCA da tarefa, sendo utilizados dois modelos 

(ainda que cada criança opte apenas por um). 

4. Avaliação: 

Observação direta: 

o Participação e interesse; 

o Qualidade das intervenções/ utilização de vocabulário adequado na 

comunicação; 

o Capacidade de exprimir, fundamentar e discutir ideias; 

o Dinâmica e organização dos trabalhos; 

o Respeito pelas regras de convivência e da comunicação oral. 

Análise das produções das crianças – registos da tarefa (RCA). 

5. Recursos: 

o Quadro do Tempo; 

o Materiais estruturados – colar de contas e ábaco; 

o RCA; 

o Material de escrita. 

6. Observações: 

*ver Apêndice VI 
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Apêndice VI - RCA da Avaliação do Quadro do Tempo 

Modelo 1 

  

Nome: ________________________________________ 

 

Data: _________________________________________ 

 

Avaliação do quadro do estado do tempo – novembro de 2018 

Pinta o gráfico do tempo atmosférico (21 dias úteis).        
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Modelo 2 

Nome: ________________________________________ 

 

Data: _________________________________________ 

 

Avaliação do quadro do estado do tempo – dezembro de 2018 

Pinta o gráfico do tempo atmosférico (10 dias úteis).        

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Regista, com a ajuda de um adulto, as conclusões a que chegaste. 
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Apêndice VII - Planificação da Atividade de Investigação Estatística - sequência de 

tarefas em contexto do 4º ano de escolaridade do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 
PLANIFICAÇÃO – Atividade de Investigação Estatística 

Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja 

Docente: Profª Augusta Barroso Ano de escolaridade/ Turma: 4º B – EB de 

Stª Maria 

Investigador: Alexandre Borralho Data: última semana 

do 3º Período (junho 

de 2019) 

 

Tempo: 

alguns blocos 

intercalados  

1. Contextualização de acordo c/ o PMCMEB: 

Domínio de conteúdos – Organização e Tratamento de Dados (OTD) 

 

Conteúdos trabalhados p/ ano de escolaridade: 

OTD1  

Representação de conjuntos  

- Conjunto, elemento pertencente a um conjunto, cardinal de um conjunto. 

Representação de dados  

- Gráfico de pontos e pictograma em que cada figura representa uma unidade.  

 

OTD2 

Representação de dados  

- Tabelas de frequências absolutas, gráficos de pontos, de barras e pictogramas em 

diferentes escalas;  

- Esquemas de contagem (tally charts).  

 
OTD3 

Representação e tratamento de dados  

- Frequência absoluta;  

- Moda;  
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- Problemas envolvendo análise e organização de dados, frequência absoluta e moda. 

 

OTD4 

Tratamento de dados  

- Frequência relativa;  

- Noção de percentagem;  

- Problemas envolvendo o cálculo e a comparação de frequências relativas.  

2. Objetivos p/ tarefa: 

A Tarefa 1 permite aos alunos consolidar/ trabalhar as seguintes questões da OTD:  

o Recolher e representar conjuntos de dados, nomeadamente: participar na recolha 

de dados acerca da variável em estudo, numa perspetiva de aprendizagem ativa, 

registar dados através de gráficos de pontos e de pictogramas e recolher dados 

utilizando esquemas de contagem (tally charts); 

o Interpretar representações de conjuntos de dados, salientando-se: retirar 

informações de esquemas de contagem, gráficos de pontos e pictogramas; 

o Comunicar, oralmente, para descrever e explicar representações dos dados e as 

interpretações realizadas; 

o Analisar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na 

sua aprendizagem.  

 

A Tarefa 2 permite aos alunos consolidar/ trabalhar as seguintes questões da OTD:  

o Mobilizar conhecimentos, utilizando esquemas de contagem (tally charts) para 

calcular as frequências absolutas; 

o Tratar conjuntos de dados, nomeadamente: identificar a “frequência absoluta” de 

uma categoria de determinado conjunto de dados como o número de dados que 

pertencem a essa categoria e identificar a “moda” de um conjunto de dados 

quantitativos discretos como a categoria com maior frequência absoluta; 

o Utilizar frequências relativas e percentagens, em particular: identificar a 

“frequência relativa” de uma categoria de determinado conjunto de dados como 

o quociente entre a frequência absoluta dessa categoria e o número total de 

dados; 

o Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem 

própria da Estatística, baseando-se nos dados recolhidos e tratados; 
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o Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 

capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

 

A Tarefa 3 permite aos alunos consolidar/ trabalhar as seguintes questões da OTD:  

o Analisar e interpretar informação de natureza estatística representada de diversas 

formas; 

o Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em 

contextos familiares variados; 

o Planear e conduzir investigações usando o ciclo da investigação estatística 

(formular questões, escolher métodos de recolha de dados, selecionar formas de 

organização e representação de dados, analisar e concluir);  

o Comunicar raciocínios, procedimentos e conclusões, utilizando linguagem 

própria da Estatística, baseando-se nos dados recolhidos e tratados; 

o Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 

capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem.  

3. Descrição da(s) atividade(s): 

A Atividade de Investigação Estatística compreende uma sequência de 3 tarefas, 

descritas pormenorizadamente no Guião da Atividade. 

Assim sendo, temos: 

o Tarefa 1 – Recolher e representar conjuntos de dados; 

o Tarefa 2 – Tratamento de dados: tabela de frequências, 

o Tarefa 3 – Tratamento de dados: resolver problemas. 

4. Avaliação: 

Observação direta: 

o Registo de comportamentos; 

o Respeito pelas regras de convivência e da comunicação oral; 

o Qualidade das intervenções; 

o Dinâmica no grupo; 

o Organização dos trabalhos; 

o Capacidade de exprimir, fundamentar e discutir ideias; 

o Utilização de vocabulário adequado na comunicação. 

Análise das produções dos alunos – registos/ resoluções da sequência de tarefas. 
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5. Recursos: 

Guião da Atividade. 

6. Observações: 

*ver Apêndice VIII 
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Apêndice VIII - Guião da Atividade de Investigação Estatística - sequência de 

tarefas 

 

o Tarefa 1 – Recolher e representar conjuntos de dados 

1ª parte – Recolher dados 

A. Trabalho de campo 

Recolhe garrafas de água de plástico e/ou garrafões. 

* se necessário, usa luvas descartáveis. 

Variável em estudo – tipo de garrafas de água de plástico ou garrafões  

Classificação da variável – variável nominal  

(garrafa pequena – 33 cl; média – 50 cl/ 0,5 l; grande – 1,5 l; garrafão – 5 l e/ ou 6l) 

 

B. Recolhe dados utilizando esquemas de contagem (tally charts) 

* distingue entre garrafas de 33 cl; 50 cl/ 0,5 l; 1,5 l; garrafões de 5 l e/ ou 6 l. 

 

2ª parte – Representar dados 

C.  Regista dados utilizando gráficos de pontos e pictogramas em que cada figura 

representa uma unidade 
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o Tarefa 2 – Tratamento de dados: tabela de frequências 

 

A. Organiza uma tabela de frequências para os dados recolhidos.  

* identifica a “frequência relativa” de uma categoria/ classe do conjunto de dados como o quociente entre 

a frequência absoluta dessa categoria/ classe e o número total de dados; exprime qualquer fração própria 

em percentagem arredondada às décimas.  

 

o Tarefa 3 – Tratamento de dados: resolver problemas 

 

A. Quantas garrafas/ garrafões são necessárias(os) para perfazer as capacidades 

seguintes?  Organiza uma tabela para comparar capacidades. 

* apresenta os resultados arredondados às décimas. 

Sugestão de tabela para comparar capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pesa as garrafas de plástico e/ou garrafões e calcula a quantidade de plástico da 

amostra. 

C. Tendo por base as referências de preço a seguir apresentadas, bem como os valores 

obtidos anteriormente, averigua  qual a opção mais rentável na relação impacto-

ambiental-preço. Justifica a tua resposta. 

33 cl – 0.12€ / unidade 
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50 cl – 0.14€ / unidade 

1,5 l – 0.20€ / unidade 

Garrafão 5 l – 0.53€ / unidade 

Garrafão 6 l – 0.59€ / unidade 

 

D. “O Pingo Doce lançou um serviço de “self-service” de reenchimento de garrafas de 

água, através de um dispensador de água purificada.  

Para usufruir do serviço, o consumidor precisará de adquirir uma garrafa ECO com 

capacidade de 3 l, a qual tem o custo de 1 €. Na primeira compra, o enchimento não tem 

custos associados. Os reenchimentos seguintes passam a ter um custo de 0.18€ por 

garrafa, saindo o preço por litro a 0.06€”. 

Supõe que, durante 4 semanas (20 dias úteis), 

levas para a escola uma garrafa de água de 

plástico de 50 cl da marca Pingo Doce, a qual 

bebes na totalidade e deitas fora. 

Averigua, em termos económicos, o impacto 

da opção por adquirires e utilizares uma 

garrafa ECO. 

 

E. “O problema do plástico tem vindo a agravar-se ano após ano com o 

aumento da sua produção e pelo seu grande impacto no ambiente. Optar 

por alternativas ecológicas e reutilizáveis é uma excelente forma de 

evitar o desperdício de plástico e de consumir mais água da torneira”. 

Um das opções é a compra de uma garrafa URBANS da Retulp, feita de 

aço inoxidável apropriado para o transporte de água fresca, com 

capacidade de 500 ml e custo associado de 19.95€. 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwib9sWg5-viAhUvxoUKHaA6BLUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.distribuicaohoje.com/producao/eco-empresa-nacional-investe-5-me-para-revolucionar-a-forma-de-beber-agua/&psig=AOvVaw0mVSXjWVZRTKZqPXxYTx15&ust=1560698956294182
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL5eGM1-viAhVMxoUKHcqPBIAQjRx6BAgBEAU&url=https://portaldaqueixa.com/brands/pingo-doce&psig=AOvVaw1cGBG44SzQLecwwmCA8ACg&ust=1560694734430141
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E1. Se em cada dia do ano ingerires 3 l de água, o equivalente a duas garrafas de 1,5 l, 

que quantidade de plástico poupas se optares por uma garrafa URBANS, em detrimento 

de duas garrafas de plástico? 

E2. Em termos de custo, o valor de uma garrafa URBANS permite-te comprar garrafas 

de água de 1,5 l da marca Pingo Doce para quantos dias? Qual a opção mais rentável?  

E3. Se optares por comprar garrafões de 5 l e ir enchendo a garrafa URBANS, em 

detrimento de garrafas de água de 1,5 l, que quantidade de plástico e dinheiro poupas ao 

fim de um mês? 

* utiliza como referências os valores obtidos na pesagem das garrafas e/ou garrafões e os preços da água 

da marca Pingo Doce 

 

Bom trabalho!!! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjlqNLx9uviAhWF1eAKHSEHD8kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/SMILE-104045440246/&psig=AOvVaw38f5V-Bnnaffi-twHMkuh0&ust=1560703266154390
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Apêndice IX - Resolução da sequência de tarefas da Atividade de Investigação 

Estatística 

o Tarefa 1 – Recolher e representar conjuntos de dados 

1ª parte 

A.  

Conjunto de dados: 

33 cl 6 l 33 cl 50 cl 1,5 l 

33 cl 50 cl 50 cl 1,5 l 6 l 

1,5 l 50 cl 50 cl 6 l 50 cl 

n = 15 

 

B. 

Esquema de contagem (tally charts): 

Tipo de garrafas de água de plástico ou garrafões 

33 cl ☺☺☺ (3)  

50 cl ☺☺☺☺☺☺ (6) 

1,5 l ☺☺☺ (3) 

6 l ☺☺☺ (3) 

 

2ª parte  

C.                          Tipo de garrafas de água de plástico ou garrafões 

 

Gráfico de pontos: 
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Pictograma: 

 

 

o Tarefa 2 – Tratamento de dados: tabela de frequências 

A. 

Tabela de frequências 

Tipo de 

garrafas ou 

garrafões 

Frequência 

absoluta 

fi 

Frequência 

relativa 

fri = fi/n 

Frequência 

relativa (%) 

fri (%) 

Frequência relativa 

acumulada (%) 

fri (%) 

33 cl 3 3/15 = 0,2 20% 20% 

50 cl 6 6/15 = 0,4 40% 60% 

1,5 l 3 3/15 = 0,2 20% 80% 

6 l 3 3/15 = 0,2 20% 100% 

Total 15 1 100% 100% 
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o Tarefa 3 – Tratamento de dados: resolver problemas 

A. 

Para perfazer 

 

De 

33 cl 50 cl 1,5 l 6 l 

33 cl 1 ≅ 1,5 ≅ 4,5 ≅ 18,1 

50 cl --- 1 3 12 

1,5 l --- --- 1 4 

6 l --- --- --- 1 

 

 

 

 

 

B. 

Garrafa de 33 cl – 10,5 g 

Garrafa de 50 cl – 13,5 g 

Garrafa de 1,5 l – 31 g 

Garrafão de 5 l – 70 g * 

Garrafão de 6 l – 83 g 

*Não consta na amostra. Valor referência. 

 

 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%85
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%85
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%85
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Tipo de garrafas ou 

garrafões 

fi Quantidade de plástico da amostra 

33 cl 3 3 x 10,5 g = 31,5 g 

50 cl 6 6 x 13,5 g = 81 g 

1,5 l 3 3 x 31 g = 93 g 

6 l 3 3 x 83 g = 249 g 

Total 15 31,5 g + 81 g + 93 g + 249 g = 454,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 

Por exemplo, se quisermos comprar 6 l de água podemos escolher entre: 

o 1 garrafão de 6 l 
Ou 

o 4 garrafas de 1,5 l 
Ou  

o 12 garrafas de 50 cl 

Em termos de impacto ambiental – quantidade de plástico gasto, temos: 

Opção Quantidade de plástico gasto 

1 garrafão de 6 l 83 g 

4 garrafas de 1,5 l 4 x 31 g = 124 g 

12 garrafas de 50 cl 12 x 13,5 g = 162 g 

Portanto, a opção mais rentável em termos de impacto ambiental – gasto de menor 

quantidade de plástico, é a de comprar 1 garrafão de 6 l. 
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Em termos de preço, temos: 

Opção Preço 

1 garrafão de 6 l 0,59€ 

4 garrafas de 1,5 l 4 x 0,20€ = 0,80€ 

12 garrafas de 50 cl 12 x 0,14€ = 1,68€ 

Portanto, a opção mais rentável em termos de preço – menor custo associado, é a de 

comprar 1 garrafão de 6 l. 

Conclusão: a opção mais rentável na relação impacto ambiental-preço é a de comprar 1 

garrafão de 6 l. 

 

D. 

20 dias úteis x 1 garrafa de 50 cl p/ dia = 20 garrafas de 50 cl 

20 garrafas de 50 cl = 1 000 cl = 10 l 

Em termos de custo associado, temos: 

20 x 0,14€ = 2,80€ 

A garrafa ECO tem 3 l de capacidade e custo associado de 1€. 

Se, na primeira compra, o enchimento não tem custos associados, os primeiros 3 l são 

“à borla”. Portanto, só se vão pagar 7 l de água. 

Preço p/ litro – 0,06€ 

7 x 0,06 € = 0,42€ 
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Portanto, em 20 dias úteis, nos quais se consumam 50 cl de água p/ dia, a opção pela 

garrafa ECO fica a: 1€ + 0,42€ = 1,42€ 

Averiguemos então a diferença entre as duas opções: 

2,80€ - 1,42€ = 1,38€ 

Conclusão: a opção pela garrafa ECO permite poupar 1,38€. 

 

E. 

E1. 

Ano comum – 365 dias 

3 l = duas garrafas de 1,5 l 

365 x 2 = 730 garrafas 

Peso de cada garrafa de 1,5 l – 31 g  

730 x 31 g = 22 630 g = 22,63 kg de plástico 

Conclusão: como a garrafa URBANS da Retulp é feita de aço inoxidável, se a opção 

for esta, em detrimento de duas garrafas de 1,5 l p/ dia, poupam-se 22,63 kg de plástico 

ao fim de um ano comum. 
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E2. 

Como 19,95€ ≅ 20€ 

Preço de cada garrafa de 1,5 l – 0,20€ 

20€ dão para comprar 100 garrafas de 1,5 l 

20 : 0,20€ = 100 garrafas de 1,5 l 

Se p/ dia se consomem duas garrafas de 1,5 l, então 100 garrafas dão para 50 dias 

100 : 2 = 50 dias 

Conclusão: o valor de uma garrafa URBANS permite comprar garrafas de água de 1,5 l 

para 50 dias. Logo, é mais rentável a opção pela garrafa URBANS, a qual pode ser 

reutilizada várias vezes – alternativa ecológica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%85
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E3. 

1 mês – 30 dias  

Durante 1 mês, ingerem-se: 

30 x 3 l = 90 l água, o que perfaz um total de 60 garrafas de 1,5 l ou 18 garrafões de 5 l 

90 : 1,5 l = 60 garrafas de 1,5 l 

90 : 5 l = 18 garrafões de 5 l 

 

Quantidade de plástico: 

Peso de cada garrafa de 1,5 l – 31 g  

60 x 31 g = 1 860 g = 1,86 kg de plástico  

Peso de cada garrafão de 5 l – 70 g 

18 x 70 g = 1 260 g = 1,26 kg de plástico 

 

Custo associado: 

Preço de cada garrafa de 1,5 l – 0,20€ 

60 x 0,20€ = 12€ 

Preço de cada garrafão de 5 l – 0,53€ 

18 x 0,53€ = 9,54€ 

 

Conclusão: 

1,86 kg – 1,26 kg = 0,6 kg  

12€ – 9,54€ = 2,46€ 

Se se optar por comprar garrafões de 5 l e ir enchendo a garrafa URBANS, poupam-se 

0,6 kg de plástico e 2,46€. 
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Apêndice X - Guião da entrevista à educadora e à professora cooperantes 

Tema: “A Organização e Tratamento de Dados num grupo de Pré-Escolar e numa turma de 4º ano do 1º Ciclo – Uma abordagem com 

tarefas do quotidiano” 

Objetivos gerais: 

o Perceber como é a relação do grupo/ da turma com as questões da Matemática, em particular ao nível da Organização e Tratamento 

de Dados; 

o Identificar as principais dificuldades das crianças/ dos alunos na aprendizagem da componente/ do domínio em questão; 

o Perceber qual é a opinião da educadora/ professora cooperante, relativamente ao contributo das tarefas desenvolvidas. 

 

Designação dos blocos Objetivos específicos Tópicos Formulário de perguntas/ 

informações 

Bloco I 

Legitimação da entrevista e 

motivação do entrevistado 

o Legitimar a entrevista; 

o Motivar o entrevistado. 

o Informação da entrevista 

ao entrevistado; 

o Objetivos da entrevista; 

o Pertinência da 

participação do 

entrevistado; 

o Confiança; 

o Confidencialidade.  

o Informar o entrevistado 

sobre a temática e 

objetivos do trabalho 

de investigação; 

o Destacar a importância 

da participação do 

entrevistado para a 

realização do trabalho; 

o Desenvolver um clima 
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de confiança e empatia; 

o Assegurar a 

confidencialidade e 

anonimato das 

informações prestadas; 

o Informar que 

posteriormente poderá 

ver a transcrição da 

entrevista. 

Bloco II 

Caraterização do grupo/ da turma 

em relação às questões da 

Matemática, em particular ao 

nível da Organização e 

Tratamento de Dados 

o Conhecer a envolvência 

do grupo/ da turma com 

as questões em que 

assenta a investigação. 

o Participação; 

o Interesse; 

o Tipo de atividades/ 

dinâmicas; 

o Tarefas investigativas; 

o Motivação. 

o Como é a relação do 

grupo/ da turma com as 

questões da 

Matemática 

(participação, 

interesse)? 

o E em particular, ao 

nível da Organização e 

Tratamento de Dados? 

o Que tipo de atividades/ 

dinâmicas implementa 

neste âmbito?  
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o As tarefas 

investigativas motivam 

o grupo/ a turma? Se 

sim, porquê? 

Bloco III 

Aprendizagem da Organização e 

Tratamento de Dados 

o Identificar dificuldades 

com base nas vivências do 

grupo/ da turma a este 

nível, justificando a que 

se devem. 

o Dificuldades; 

o Justificação.  

o Quais são as principais 

dificuldades das 

crianças/ dos alunos na 

aprendizagem da 

Organização e 

Tratamento de Dados? 

o Na sua opinião, a que 

se devem? 

Bloco IV 

Contributo das tarefas 

desenvolvidas 

o Identificar o contributo 

das tarefas desenvolvidas, 

com base na opinião da 

educadora/ professora 

cooperante. 

o Tarefas de investigação 

estatística; 

o Quotidiano; 

o Contributo; 

o Aprendizagem. 

o Relativamente às 

tarefas de investigação 

estatística, associadas 

ao quotidiano, 

considera-as 

fundamentais? Se sim, 

porquê? 

o Qual o contributo 

dessas tarefas na 
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aprendizagem das 

crianças/ dos alunos?  

Bloco V 

Agradecimentos e conclusão da 

entrevista 

o Clarificar ou acrescentar 

outros aspetos; 

o Concluir a entrevista. 

o Outros aspetos. o Pretende clarificar ou 

acrescentar outros 

aspetos relativos à 

temática em estudo? 

Alguma experiência 

que queira partilhar? 

o Agradecer o 

contributo, enaltecendo 

a utilidade das 

informações 

recolhidas. 
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Apêndice XI - Protocolo da entrevista à educadora cooperante 
Bloco I – Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado 

Investigador: Desde já, agradecer a recetividade demonstrada para responder à entrevista. Garantir também a confidencialidade e 

anonimato, uma vez que as informações recolhidas são única e exclusivamente para fins académicos. 

 

 

Bloco II – Caraterização do grupo em relação às questões da Matemática, em particular ao nível da Organização e Tratamento de 

Dados 

Investigador: Como é a relação do grupo com as questões da Matemática (participação, interesse)? 

Educadora cooperante: As crianças são muito recetivas às questões da Matemática. Sempre evidenciaram interesse e participação nos 

projetos e atividades trabalhadas.  

Investigador: E em particular, ao nível da Organização e Tratamento de Dados? 

Educadora cooperante: No modelo do MEM, é prática comum o desenvolvimento sistemático deste tipo de atividades, onde as crianças 

têm um papel ativo em termos de participação e concretização. 

Investigador: Que tipo de atividades/ dinâmicas implementa neste âmbito?  

Educadora cooperante: Gráficos relativos à avaliação dos diversos instrumentos de trabalho existentes na sala, nomeadamente quadro de 

presenças, quadro de atividades, quadro de idades, quadro do tempo (gráficos de barras, circulares, …), pictograma das frutas preferidas, 

animais preferidos, gráficos de alturas. 
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Investigador: As tarefas investigativas motivam o grupo? Se sim, porquê? 

Educadora cooperante: Claro que motivam. As crianças são muito curiosas e os projetos desenvolvidos são emergentes dos seus 

interesses.  Cabe ao educador aproveitar as situações espontâneas ou criar situações intencionais, de forma a promover aprendizagens neste 

âmbito, nomeadamente de contagens, comparações, classificações, tabelas, gráficos, …   

 

Bloco III – Aprendizagem da Organização e Tratamento de Dados 

Investigador: Quais são as principais dificuldades das crianças na aprendizagem da Organização e Tratamento de Dados?  

Educadora cooperante: Numa sala de Jardim de Infância, com idades heterogéneas, entre os 3 e os 6 anos, normalmente, estas atividades 

são canalizadas para as crianças mais velhas, uma vez que a maioria já domina bem o conceito de número e quantidade. Quanto ao aspeto 

das dificuldades, muitas vezes prende-se com a dificuldade na contagem, abstração, noção de espaço, …  

Investigador: Na sua opinião, a que se devem? 

Educadora cooperante: Talvez devido à forma como é planificada a atividade. Julgo que é de extrema importância trabalhar estas tarefas, 

com recurso à utilização de vários materiais para concretização da atividade, de forma a conseguir uma maior compreensão e 

sistematização da aprendizagem.  

Bloco IV – Contributo das tarefas desenvolvidas 

Investigador: Relativamente às tarefas de investigação estatística, associadas ao quotidiano, considera-as fundamentais? Se sim, porquê? 

Educadora cooperante: Sim. Porque neste nível etário, as atividades vão de encontro às questões que as crianças colocam e que 

normalmente se referem às questões do seu dia-a-dia, às suas vivências e interesses. 
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Investigador: Qual o contributo dessas tarefas na aprendizagem das crianças?  

Educadora cooperante: As crianças desenvolvem um conjunto de competências no que diz respeito à recolha da informação, à sua 

organização e finalmente à análise dessa informação, dando resposta às questões levantadas. 

 

Bloco V – Agradecimentos e conclusão da entrevista 

Investigador: Pretende clarificar ou acrescentar outros aspetos relativos à temática em estudo? Alguma experiência que queira partilhar? 

Educadora cooperante: Penso que referi o essencial. 

Investigador: Obrigado pelo seu contributo. Estou certo de que as informações recolhidas são bastante úteis. 
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Apêndice XII - Protocolo da entrevista à professora cooperante 
Bloco I – Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado 

Investigador: Desde já, agradecer a recetividade demonstrada para responder à entrevista. Garantir também a confidencialidade e 

anonimato, uma vez que as informações recolhidas são única e exclusivamente para fins académicos. 

 

 

Bloco II – Caraterização da turma em relação às questões da Matemática, em particular ao nível da Organização e Tratamento de 

Dados 

Investigador: Como é a relação da turma com as questões da Matemática (participação, interesse)? 

Professora cooperante: De um modo geral, são alunos interessados e participativos que aderem, com facilidade, às tarefas propostas. 

Investigador: E em particular, ao nível da Organização e Tratamento de Dados? 

Professora cooperante: A OTD é o domínio em que os alunos costumam revelar mais interesse, empenho e onde obtêm melhores 

desempenhos. 

Investigador: Que tipo de atividades/ dinâmicas implementa neste âmbito?  

Professora cooperante: É um domínio que se trabalha ao longo dos quatro anos e onde os alunos têm oportunidade de realizar atividades 

diversas, aumentando gradualmente o grau de complexidade das mesmas. Normalmente, trabalho este conteúdo através de tarefas 

relacionadas com a vida da turma e/ou com os interesses dos alunos. Nestas tarefas, os alunos procedem a registos para recolha de 

informação que posteriormente selecionam e organizam de diferentes formas. São exemplos desses registos os instrumentos de pilotagem 

(mapa de presenças, comportamento, consumo de leite escolar, registos dos lanches…), caracterização do grupo/turma (nº de rapazes, n.º 
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de meninas, cor dos cabelos, dos olhos, alturas, o n.º de sapato que calçam, os animais de estimação, a cor preferida…). Estas informações 

são depois organizadas em diagramas, esquemas de contagem, pictogramas, tabelas, gráficos de pontos, gráficos de barras, gráficos 

circulares… 

Investigador: As tarefas investigativas motivam a turma? Se sim, porquê? 

Professora cooperante: Sim, sem dúvida alguma. Estas tarefas permitem aos alunos trabalhar de forma autónoma, aprender a gerir o 

tempo/trabalho, organizar o pensamento/raciocínio matemático e mobilizar conhecimentos adquiridos, trabalhando a “tentativa erro” como 

forma de evoluir na resolução da tarefa. Estas atividades de investigação são também fundamentais para desenvolver, nas crianças, a 

capacidade de explicitar o raciocínio e/ou as estratégias utilizadas assim como a capacidade de argumentar. No entanto, não podemos 

esquecer que o papel do professor é de extrema importância no decorrer destas atividades pois deve verificar se os alunos estão a trabalhar 

de modo produtivo, deve formular questões de forma a fazê-los avançar, tendo o cuidado de orientar o caminho sem ter a “tentação” de dar 

as respostas.  

 

Bloco III – Aprendizagem da Organização e Tratamento de Dados 

Investigador: Quais são as principais dificuldades dos alunos na aprendizagem da Organização e Tratamento de Dados?  

Professora cooperante: No 1.º e 2.º ano, as principais dificuldades prendem-se com a representação e leitura/interpretação de gráficos. 

Nos anos seguintes, as dificuldades são ao nível da interpretação e muitas vezes está relacionada com a dificuldade no pensamento mais 

abstrato. 

Investigador: Na sua opinião, a que se devem? 

Professora cooperante: Muitas vezes, porque não foram os alunos que recolheram, trataram, organizaram e analisaram os resultados. 
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Bloco IV – Contributo das tarefas desenvolvidas 

Investigador: Relativamente às tarefas de investigação estatística, associadas ao quotidiano, considera-as fundamentais? Se sim, porquê? 

Professora cooperante: Sim, tal como já referi anteriormente, tudo o que se relaciona com o quotidiano faz com as aprendizagens sejam 

mais fáceis e tenham mais significado. 

Investigador: Qual o contributo dessas tarefas na aprendizagem dos alunos?  

Professora cooperante: Tornam a Matemática mais interessante, mais útil e mais real. 

 

Bloco V – Agradecimentos e conclusão da entrevista 

Investigador: Pretende clarificar ou acrescentar outros aspetos relativos à temática em estudo? Alguma experiência que queira partilhar? 

Professora cooperante: Nada a acrescentar. 

Investigador: Obrigado pelo seu contributo. Estou certo de que as informações recolhidas são bastante úteis. 
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Apêndice XIII - Análise de conteúdo da entrevista à educadora cooperante 
Categoria Subcategoria Unidades de registo 

Caraterização do grupo em 

relação às questões da 

Matemática, em particular 

ao nível da Organização e 

Tratamento de Dados 

Relação do grupo com a 

Matemática 

“(…) muito recetivas às 

questões da Matemática” 

Relação do grupo com a 

Organização e Tratamento 

de Dados 

“(…) as crianças têm um 

papel ativo em termos de 

participação e 

concretização” 

Aprendizagem da 

Organização e Tratamento 

de Dados 

Dificuldades na 

aprendizagem da 

Organização e Tratamento 

de Dados 

“(…) prende-se com a 

dificuldade na contagem, 

abstração, noção de 

espaço, …” 

Causas das dificuldades na 

aprendizagem da 

Organização e Tratamento 

de Dados 

“Talvez devido à forma 

como é planificada a 

atividade” 

Contributo das tarefas 

desenvolvidas 

Tarefas de investigação 

estatística, associadas ao 

quotidiano 

“As crianças desenvolvem 

um conjunto de 

competências no que diz 

respeito à recolha da 

informação, à sua 

organização e finalmente à 

análise dessa informação, 

dando resposta às questões 

levantadas” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
 

Apêndice XIV - Análise de conteúdo da entrevista à professora cooperante 
Categoria Subcategoria Unidades de registo 

Caraterização da turma em 

relação às questões da 

Matemática, em particular 

ao nível da Organização e 

Tratamento de Dados 

Relação da turma com a 

Matemática 

“(…) são alunos 

interessados e 

participativos que aderem, 

com facilidade, às tarefas 

propostas” 

Relação da turma com a 

Organização e Tratamento 

de Dados 

“A OTD é o domínio em 

que os alunos costumam 

revelar mais interesse, 

empenho e onde obtêm 

melhores desempenhos” 

Aprendizagem da 

Organização e Tratamento 

de Dados 

Dificuldades na 

aprendizagem da 

Organização e Tratamento 

de Dados 

“(…) as dificuldades são 

ao nível da interpretação e 

muitas vezes está 

relacionada com a 

dificuldade no pensamento 

mais abstrato” 

Causas das dificuldades na 

aprendizagem da 

Organização e Tratamento 

de Dados 

“(…) porque não foram os 

alunos que recolheram, 

trataram, organizaram e 

analisaram os resultados” 

Contributo das tarefas 

desenvolvidas 

Tarefas de investigação 

estatística, associadas ao 

quotidiano 

“Tornam a Matemática 

mais interessante, mais útil 

e mais real” 
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Anexos  
 

Anexo I - Ambiente educativo em contexto de Educação Pré-Escolar 

o Instituição 

A Escola Básica 2/3 de Santiago Maior e respetivo Centro Escolar, pertencente à rede 

pública e localizada na cidade de Beja, insere-se no Agrupamento de Escolas Nº 1 de 

Beja, do qual também fazem parte a Escola Secundária de Diogo de Gouveia, escola 

sede do Agrupamento, a Escola Básica 2/3 de Santa Maria e respetivo Centro Escolar e 

as Escolas Básicas com Jardim de Infância das freguesias rurais de Baleizão, Beringel, 

Neves, Penedo Gordo, S. Matias, Santa Vitória, Trigaches e EPEI (Educação Pré-

Escolar Itinerante) de Trigaches (Beja, 2016). 

“O meio no qual se insere o Jardim de Infância abrange a freguesia de Santiago Maior, 

tendo como referência a Escola Básica de Santiago Maior (…), situada na periferia da 

cidade” (Arvanas, 2018, p.14). 

Tendo como ponto de referência o Parque da Cidade, a zona envolvente é constituída 

pelo Bairro da Cooperativa “Lar para todos” e por dois Bairros Sociais, sendo que a 

maioria das famílias das crianças habita na zona circundante ao Jardim de Infância. 

Salienta-se também a proximidade ao Hospital José Joaquim Fernandes – Hospital 

Distrital de Beja (Arvanas, 2018). 

“O nível socioeconómico desta população é na sua maioria médio/ baixo, embora 

atualmente se encontrem algumas famílias de nível social mais alto, devido ao 

aparecimento de novas zonas residenciais, nesta área. A população é tendencialmente 

urbana e empregada no setor dos serviços” (Arvanas, 2018, p.14). 

Para dar resposta a algumas necessidades, no ano letivo 2011/2012 foi inaugurado o 

edifício do novo Centro Escolar de Santiago Maior, num espaço anexo à escola sede 

(Arvanas, 2018), e onde funcionam as valências de Jardim de Infãncia e 1º Ciclo. Na 

Escola Básica de Santiago Maior funcionam as valências de 2º e 3º Ciclos.  

De seguida, é apresentado na Figura 54 o mapa de localização da Escola Básica 2/3 de 

Santiago Maior. Ainda que não seja identificado o local preciso do Centro Escolar, 

destaca-se o facto de se situar muito próximo do Parque da Cidade.  
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Figura 54 - Localização da Escola Básica 2/3 de Santiago Maior 

 

o Organização e gestão do tempo 

“O tempo educativo tem uma distribuição flexível, embora corresponda a momentos 

que se repetem com uma certa periodicidade”, pelo que se estabelece uma certa rotina 

pedagógica, uma vez que é “intencionalmente planeada pelo/a educador/a e porque é 

conhecida pelas crianças, que sabem o que podem fazer nos vários momentos e prever a 

sua sucessão, tendo a liberdade de propor modificações” (Silva et al., 2016, p.27). 

Torna-se fundamental envolver o grupo na organização e gestão do tempo, uma vez que 

este momento de negociação “é um momento que se reveste de extrema importância 

para as crianças, a partir do qual se estabelecem relações de confiança e conhecimento” 

(Arvanas, 2018, p.46). Também como nos dizem Silva et al. (2016, p.27): “Porque o 

tempo é de cada criança, do grupo e do/a educador/a, importa que a sua organização 

seja decidida pelo/a educador/a e pelas crianças”. 

“Nem todos os dias são iguais, as propostas do/a educador/a ou das crianças podem 

modificar o quotidiano habitual” (Silva et al., 2016, p.27), pelo que esta organização do 

tempo é alterável. “A qualquer momento pode haver uma reorganização do espaço, da 

estrutura organizacional do tempo e o estabelecimento de novas rotinas” (Arvanas, 

2018, p.46). 
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Na sala consideram-se dois momentos distintos ao longo do dia: o período da manhã e o 

período da tarde. 

No Quadro 9 observa-se a rotina diária tipo da sala de Jardim de Infância. 

Quadro 9 - Rotina diária tipo da sala de Jardim de Infância 

HORAS ATIVIDADES 

 

7h45m -

9h 

Componente de Apoio à Família 

9h - Acolhimento das crianças; Resposta ao quadro de tarefas; Registo de 

presenças; “Contar, mostrar, escrever”; Apresentação do plano diário.  

9h45m PEQUENO LANCHE 

10h - Trabalho autónomo: escolha das atividades a desenvolver: individual 

ou em pequeno grupo – desenvolvimento de atividades / projetos.  

11h40m RECREIO 

12h - Comunicações (apresentação de produções das crianças). 

12h30m ALMOÇO 

14h - Trabalho em grande grupo / Trabalho Curricular comparticipado 

pelo grupo: conversas; histórias; lengalengas; poesias; dramatizações; 

jogos de movimento; iniciação à escrita e à matemática; experiências; 

ginástica; música; dança; cultura alimentar; saídas; receber visitas; … 

 - Avaliação do dia (Diário de Turma) e planificação do trabalho para o dia 

seguinte. 

15h30m SAÍDA 

15h30 -

19h 

Componente de Apoio à Família 
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Manhã – carateriza-se essencialmente pela atividade lúdica eleita através da livre 

escolha das crianças, individualmente ou em pequeno grupo. O educador dá apoio 

discreto e itinerante a todo o grupo, em todas as áreas, apoiando sempre que possível, as 

crianças que apresentam maiores dificuldades.  

 Acolhimento – as atividades iniciam-se “ao redor da mesa grande”, ou seja, “o 

início das atividades de cada dia de trabalho faz-se em conselho de turma como 

forma de acolhimento…” (Niza, 1998, p.37). Marcam-se as presenças e 

cumprem-se outras tarefas diárias. Dá-se cumprimento ao quadro “Contar, 

mostrar, escrever”, no qual, diariamente, as crianças se inscrevem, escrevendo o 

seu nome e partilhando as novidades mais recentes;  

 Planificação – apresentação do plano diário; 

 Pequeno Lanche; 

 Atividades e Projetos – individualmente ou em pequeno grupo, as crianças 

realizam as atividades que livremente escolheram nas diferentes áreas da sala 

(Quadro de Atividades). Em pequeno grupo dão cumprimento ao 

desenvolvimento de projetos de estudo. A maior parte destes projetos costuma 

desencadear-se a partir de conversas das crianças, as quais podem ser 

transformadas em projetos de estudo, de desenvolvimento e clarificação de 

problemas vividos (interrogações e perguntas) e até de formas de intervenção na 

comunidade; 

 Recreio no exterior; 

 Comunicação – a valorização social dos saberes e dos produtos reconstituídos e 

gerados pelos alunos dá sentido imediato à partilha desses saberes (estudos, 

projetos, inquéritos, habilidades) e produções, multiplicando o seu alcance, 

através da difusão (próxima e distante) da mostra e da sua aplicação funcional na 

comunidade educativa. Este tempo de alto significado social e formativo ocorre 

depois da pausa para o recreio. Em grande grupo e “ao redor da mesa grande”, 

as crianças apresentam as suas produções/ projetos, partilham informações e 

comunicam ao resto do grupo as descobertas e aprendizagens realizadas. 

Estabelecem-se antecipadamente regras para organização deste momento, 

nomeadamente o número de crianças que diariamente fazem comunicações 

(sistema rotativo). Há, por parte da educadora, uma estimulação do grupo no 
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sentido de valorizar as produções dos colegas, mas também a promoção e 

aceitação da crítica, opiniões e o levantar de questões sobre os trabalhos 

apresentados; 

 Almoço. 

 

Tarde – o período da tarde carateriza-se por atividades de grande grupo, recreativas ou 

de caráter lúdico-social (Trabalho Curricular comparticipado pela turma). Promove-se 

uma maior interação entre as crianças e estabelecem-se, com antecedência, a realização 

de atividades fixas, distribuídas ao longo dos dias da semana. 

Observe-se o Quadro 10, que constitui o referencial da planificação da educadora no 

que às atividades do período da tarde diz respeito, e o Quadro 11 com o horário da 

distribuição dos tempos letivos. “No entanto, todas as atividades estão sujeitas a 

alterações, tendo em conta o interesse das crianças, a natureza dos projetos ou outra 

situação inesperada (saídas, visitas, ...)” (Arvanas, 2018, p.49-50). 

 

Quadro 10 - Referencial da planificação - período da tarde 

 

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

História 

Matemática 

Educação Física/ 
Musical 

 

 

História  

Escrita 
(trabalho de 
texto)  

Dramatizações 

 

Experiências 
e/ ou 
Cultura 
Alimentar 

Reunião de 
Conselho:  

- Análise do 
Diário de 
Turma; 

- Eleição do 
texto semanal; 

- Escolha de 
tarefas;    

 - Planificação 
da semana 
seguinte; 

- Arrumação 
de trabalhos.  
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Quadro 11 - Horário da distribuição dos tempos letivos 
Minutos Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

45 
09:00h- 

09:45h 

Acolhimento das 

crianças; Resposta 

ao quadro de 

tarefas; Registo de 

presenças; “Quero 

contar, mostrar, 

escrever”; 

Apresentação do 

plano diário. 

Acolhimento das 

crianças; Resposta 

ao quadro de 

tarefas; Registo de 

presenças; “Quero 

contar, mostrar, 

escrever”; 

Apresentação do 

plano diário. 

Acolhimento das 

crianças; Resposta 

ao quadro de 

tarefas; Registo de 

presenças; “Quero 

contar, mostrar, 

escrever”; 

Apresentação do 

plano diário. 

Acolhimento das 

crianças; Resposta 

ao quadro de 

tarefas; Registo de 

presenças; “Quero 

contar, mostrar, 

escrever”; 

Apresentação do 

plano diário. 

Acolhimento das 

crianças; Resposta 

ao quadro de 

tarefas; Registo de 

presenças; “Quero 

contar, mostrar, 

escrever”; 

Apresentação do 

plano diário. 

15 09:45h-10:00h Pequeno Lanche Pequeno Lanche Pequeno Lanche 
 

Pequeno Lanche 

 

Pequeno Lanche 

100 10:00h-11:40h 

- Cante 

Alentejano 

(10h-10h30m) 

- Trabalho 

Autónomo: 

Individual ou em 

pequeno grupo – 

desenvolvimento 

de atividades / 

projetos. 

Trabalho 

Autónomo: 

Escolha das 

atividades a 

desenvolver: 

individual ou em 

pequeno grupo – 

desenvolvimento 

de atividades / 

projetos. 

Trabalho 

Autónomo: 

Escolha das 

atividades a 

desenvolver: 

individual ou em 

pequeno grupo – 

desenvolvimento 

de atividades / 

projetos. 

Trabalho 

Autónomo: 

Escolha das 

atividades a 

desenvolver: 

individual ou em 

pequeno grupo – 

desenvolvimento 

de atividades / 

projetos. 

Trabalho 

Autónomo: 

Escolha das 

atividades a 

desenvolver: 

individual ou em 

pequeno grupo – 

desenvolvimento 

de atividades / 

projetos. 

20 11:40h-12:00h 
Recreio 

 

Recreio 

 

Recreio 

 

Recreio 

 

Recreio 

 

30 12:00h-12:30h 

Comunicações 

(apresentação de 

produções das 

crianças) 

Comunicações 

(apresentação de 

produções das 

crianças 

Comunicações 

(apresentação de 

produções das 

crianças) 

Comunicações 

(apresentação de 

produções das 

crianças) 

 

Comunicações 

(apresentação de 

produções das 

crianças) 

 

 12h:30h – 14:00h ALMOÇO 

30 
14:00h-

14:30h 

História 

Dramatizações 

 

Educação Física/ 

Dança/Música 

História 

Lengalenga/ Poesia 

 

  

 

 

 

Experiências  

ou Cultura 

Alimentar 

Conselho de 

Turma: Leitura do 

Diário de Turma 

(avaliação dos 

acontecimentos ao 

longo da semana e 

das atividades 

desenvolvidas); 

planificação da 

semana seguinte; 

escolha do texto; 

escolha das 

tarefas; arrumação 

dos trabalhos. 

45 
14:30h-

15:15h 
Matemática 

Escrita (Trabalho 

de texto)  
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o Organização e gestão do espaço e dos materiais 

“Os espaços de educação pré-escolar podem ser diversos, mas o tipo de equipamento, os 

materiais existentes e a sua organização condicionam o modo como esses espaços e 

materiais são utilizados enquanto recursos para o desenvolvimento das aprendizagens”. 

A organização e gestão do espaço e dos materiais é um dos aspetos que visa expressar a 

intencionalidade do/a educador/a e a dinâmica do grupo, sendo por isso fundamental “a 

reflexão permanente sobre a funcionalidade e adequação” destes (Silva et al., 2016, 

p.26). 

“A criação e organização do ambiente educativo na sala de Jardim de Infância está 

subjacente à necessidade de proporcionar às crianças, um espaço agradável e 

estimulante, convidativo, portanto a um vasto leque de aprendizagens e experiências 

significativas” (Arvanas, 2018, p.41). 

Sobre a organização do espaço e dos materiais, e tendo como referência o Modelo 

Pedagógico que norteia a atuação da educadora, Serralha (2001, p.34) refere que: “No 

Modelo Pedagógico do MEM a organização cooperada do espaço e dos materiais que a 

sustentam é estruturada, por forma a que os alunos possam livremente realizar 

atividades diversificadas, de acordo com os interesses, as necessidades e o ritmo de cada 

um”. 

É também neste sentido que a educadora pretende “com a organização do espaço e 

materiais, que as crianças desenvolvam o seu processo de aquisição de autonomia, 

através do fácil acesso, manipulação e arrumação” (Arvanas, 2018, p.41), ideia 

sustentada por Silva et al. (2016, p.26) quando afirmam que: “O conhecimento do 

espaço e das suas possibilidades é uma condição do desenvolvimento da independência 

e da autonomia da criança e do grupo”. 

De acordo com as necessidades do grupo e com aquilo que é preconizado no PCT, o/a 

educador/a deve introduzir, ao longo do ano, novos espaços e materiais, de forma a 

15 
15:15h-

15:30h 

Avaliação do dia 

com registo de 

opiniões, críticas e 

sugestões, no 

Diário de Turma 

Avaliação do dia 

com registo de 

opiniões, críticas e 

sugestões, no 

Diário de Turma  

Avaliação do dia 

com registo de 

opiniões, críticas e 

sugestões, no 

Diário de Turma 

Avaliação do dia 

com registo de 

opiniões, críticas e 

sugestões, no 

Diário de Turma  
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desafiar as crianças para a sua exploração. Ao nível da escolha de materiais, a mesma 

“deverá atender a critérios de qualidade e variedade, baseados na funcionalidade, 

versatilidade, durabilidade, segurança e valor estético” (Silva et al., 2016, p.26). 

A Sala 1 “encontra-se organizada por áreas, que servem de apoio ao desenvolvimento 

das atividades” (Arvanas, 2018, p.41). Cada área possui um armário onde se dispõem os 

materiais, uma mesa e um placard para exposição das produções das crianças.  

“O espaço central da sala caracteriza-se ainda pela existência de uma mesa grande e 

cadeiras para todas as crianças. A mesa grande é onde tudo começa e geralmente onde 

tudo acaba. Destina-se ao trabalho de grande grupo, como: acolhimento, conversas, 

histórias, comunicações, reuniões, colóquios, conselho e como recurso de apoio 

permanente” (Arvanas, 2018, p.42). 

 

Ao nível das áreas de trabalho/ apoio, tem-se:   

 Atelier de artes plásticas – atividades de pintura, desenho, modelagem, 

tapeçaria, recorte e colagem; 

Figura 55 - Atelier de artes plásticas 
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 Área do “Faz de conta” / “Casinha” – atividades de jogo simbólico; 

Figura 56 - Área do "Faz de conta"/ "Casinha" 

 

 Biblioteca – atividades destinadas a ouvir e ver livros; contar e criar histórias; 

conversas de grande grupo; pesquisa; … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Biblioteca 
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Aqui encontramos: 

 Livros de histórias e pesquisa, jornais e revistas;                       

 Dicionários, ficheiros temáticos, projetos de estudo e outras produções das 

crianças;  

 Fantoches; 

 Rádio/ leitor CD, televisão/ leitor DVD.  

 

 Oficina de Escrita – atividades de iniciação à escrita, tais como: registar, 

imprimir, reproduzir e ilustrar textos livres das crianças, notícias, histórias, 

acontecimentos, visitas, correspondência, …  

Encontramos neste espaço:          

 Ficheiros de escrita, ficheiros de imagens, 

jogos de escrita, cadernos, lápis, borracha, 

canetas;  

 Computador e impressora multifunções; 

 Quadro de pregas, caixa com letras, ficheiros 

de palavras.  

 

Figura 58 - Oficina de escrita 

 

 Laboratório de Matemática – atividades de iniciação a aprendizagens 

matemáticas.  

Encontramos neste espaço:  

 Jogos de matemática, ficheiros de matemática; 

 Outros materiais de apoio (réguas, fita métrica, papel quadriculado, caricas, 

caixa com números, …). 
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Figura 59 - Laboratório de Matemática 

 

 Área dos Jogos e Construções – atividades destinadas à realização de jogos de 

mesa e construção.  

Encontramos neste espaço:                           

 Jogos de encaixe; 

 Jogos de regras simples; 

 Jogos e peças de grande construção; 

 Animais; 

 Carros.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Área dos Jogos e Construções 
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 Laboratório de Ciências – observação, montagem de experiências e estudo do 

ambiente que nos rodeia.  

Neste espaço encontramos um conjunto variado de materiais de apoio, que permitem a 

aplicação do método científico, tais como: 

 Copos, frascos, tubos de ensaio, pinças, 

ímanes, seringas;   

 Globo terrestre, mapa de Portugal; 

 Passadores, funis, garrafas, alguidares;  

 Folhas, pedras, paus, palhinhas; 

 Balança, lupas, espelho pequeno; 

 Ficheiros de experiências; 

 Animais (peixes, tartaruga); 

 Plantas;                                                 

 Projetos de estudo; 

 Outros materiais de apoio às experiências.                                    

 (Arvanas, 2018) 

 

 

     Figura 61 - Laboratório de Ciências 

 

Silva et al. (2016, p.26) fazem referência à utilização do espaço das paredes, o qual é 

aproveitado pela educadora para exposição de algumas produções das crianças – “Na 

organização deste espaço não pode ainda ser descurada a forma como são utilizadas as 

paredes. O que está exposto constitui uma forma de comunicação, que sendo represen-

tativa dos processos desenvolvidos, os torna visíveis tanto para crianças como para 

adultos. Por isso, a sua apresentação deve ser partilhada com as crianças e corresponder 

a preocupações estéticas”.  

Também “o espaço exterior é igualmente um espaço educativo pelas suas 

potencialidades e pelas oportunidades educativas que pode oferecer”, pelo que, sempre 

que possível, a educadora possibilita que as crianças brinquem no recreio, tendo “a 

possibilidade de desenvolver diversas formas de interação social e de contacto e 
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exploração de materiais naturais (pedras, folhas, plantas, paus, areia, terra, água, etc.) 

que, por sua vez, podem ser trazidos para a sala e ser objeto de outras explorações e 

utilizações” (Silva et al., 2016, p.27).  

O espaço exterior é “um espaço em que as crianças têm oportunidade de desenvolver 

atividades físicas” (Silva et al., 2016, p.27), situação que a educadora tem em conta, por 

exemplo em algumas aulas de Educação Física no exterior, sempre que o tempo 

atmosférico seja favorável para tal.  

  

o Caraterização do grupo de crianças 

O grupo é constituído por vinte crianças, grupo reduzido devido à inclusão de duas 

crianças com NE. Ao nível da problemática tem-se: atraso significativo no 

desenvolvimento global, associado a um problema de saúde física, no caso, doença 

metabólica – défice de piruvato desidrogenase e autismo de grau severo (nível 3). 

Ainda que sete das crianças frequentem a instituição pela primeira vez, apenas uma não 

teve frequência em Jardim de Infância, antes do começo do presente ano letivo.  

Este é um dos três grupos heterogéneos de Pré-Escolar que constituem a população do 

Jardim de Infância de Santiago Maior. “As 20 crianças que o compõem formam um 

grupo heterogéneo tanto em género como em idades” (Arvanas, 2018, p.19) – crianças 

dos três aos seis anos de idade, doze do género masculino e oito do género feminino. 

Durante o período de nove a dezasseis de outubro de dois mil e dezoito, esteve inserida 

no grupo uma criança itinerante pertencente a uma comunidade circense.  
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Anexo II - Ambiente educativo em contexto do 1º Ciclo do Ensino Básico 
o Instituição 

A Escola Básica de Stª Maria, pertencente à rede pública e localizada na cidade de Beja, 

foi inaugurada no dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e três, tendo, no 

entanto, entrado em funcionamento no ano letivo de 1992/1993. 

A escola inicialmente estava enquadrada numa área rural com poucas habitações e 

alguns moinhos e silos. Presentemente, a área urbana desenvolveu-se e é uma das 

principais zonas residenciais, mas sem comércio, perto da zona ferroviária e industrial 

da cidade. 

A visão educativa desta escola foi integrar todos os alunos da sua área geográfica, 

independentemente das suas caraterísticas socioeconómicas e culturais, corporizando 

nesta cidade o modelo da designada “escola inclusiva”. 

Face a esta realidade, a Escola Básica de Stª Maria, no ano letivo de 1996/1997 e por 

proposta do então Ministro da Educação, tornou-se na escola sede de um TEIP 

(Território Educativo de Intervenção Prioritária), constituído pelas escolas n.º 3 – Bairro 

da Nª Srª da Conceição, n.º 6 – Patronato de Stº António e n.º 7 – Bairro da Esperança 

(1º Ciclo),  pelo Jardim de Infância n.º 1 – Bairro da Nª Srª da Conceição e pelo PAIC 

(Projeto de Animação Infantil e Comunitário) – Bairro da Esperança. No ano seguinte, o 

TEIP foi alargado à escola n.º 8 – Bairro do Pelame, após proposta do Conselho 

Pedagógico à DREA (Direção Regional de Educação do Alentejo). 

No final do ano letivo de 1997/1998, o Conselho Pedagógico viu-se confrontado com 

uma proposta da DREA. para a implementação de “regime de autonomia, administração 

e gestão”, no âmbito do Decreto-lei nº 115-A/98 de 04 de maio, conducente a um 

Agrupamento de Escolas ou voltar à situação inicial. Por maioria, o Conselho 

Pedagógico votou favoravelmente no sentido da constituição do Agrupamento, com 

todas as escolas atrás mencionadas, não incluindo o PAIC, pelo facto de não ser uma 

instituição de ensino oficial. Daí a designação de TEIP/ Agrupamento de Stª Maria. 

No ano letivo de 1999/2000 este Agrupamento foi alargado aos estabelecimentos de 

ensino das freguesias de Neves e Baleizão, nomeadamente aos Jardins de Infância, EB 1 

de Neves e Baleizão e EBM (Ensino Básico Mediatizado) de Baleizão. 
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Neste mesmo ano letivo de 1999/2000 foi criado o Jardim-de-infância nº 4, sedeado no 

Bairro da Esperança. 

No ano letivo 2003/2004, a dupla TEIP/ Agrupamento de Stª Maria passou a unidade 

Agrupamento, deixando de ser TEIP. 

No ano letivo de 2004/2005, em virtude do reordenamento dos 3 Agrupamentos da 

cidade de Beja, a Escola Básica c/ Jardim de Infância de S. Matias foi integrada neste 

Agrupamento. 

No final do ano letivo 2005/2006 foi encerrada a escola nº 6 – Patronato de Stº António, 

e integrada na escola sede, tendo sido este o primeiro passo para a construção de um 

edifício anexo, de forma a integrar todos os alunos das escolas pertencentes ao 

Agrupamento de Stª Maria, as quais viriam a encerrar. 

A colaboração dos vários parceiros educativos (alunos, pais e encarregados de 

educação, pessoal docente e não docente), a partir do preenchimento de inquéritos, 

permitiu concretizar um novo diagnóstico da situação, tendo sido identificados os 

principais problemas/ necessidades do Agrupamento, o que culminou com a integração 

em TEIP no ano letivo de 2009/2010. 

Para dar resposta a algumas necessidades, no ano letivo 2011/2012 foi inaugurado o 

edifício do novo Centro Escolar de Stª Maria, num espaço anexo à escola sede, e onde 

funcionam as valências de Jardim de Infãncia e 1º Ciclo, excetuando-se as turmas de 4º 

ano, que por limitação de salas e para integração a uma nova realidade frequentam a 

Escola Básica 2/3, onde funcionam as valências de 2º e 3º Ciclos.   

A Escola Básica 2/3 de Stª Maria e respetivo Centro Escolar, inserem-se, desde o ano 

letivo 2012/2013, num dos Mega Agrupamentos da cidade de Beja, concretamente no 

Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja, do qual também fazem parte a Escola 

Secundária de Diogo de Gouveia, escola sede do Agrupamento, a Escola Básica 2/3 de 

Santiago Maior e respetivo Centro Escolar e as Escolas Básicas com Jardim de Infância 

das freguesias rurais de Baleizão, Beringel, Neves, Penedo Gordo, S. Matias, Santa 

Vitória, Trigaches e EPEI de Trigaches (Beja, 2016). 

De seguida, é apresentado na Figura 62 o mapa de localização da Escola Básica 2/3 de 

Stª Maria e respetivo Centro Escolar. 



168 
 

 
Figura 62 - Localização da Escola Básica 2/3 de Stª Maria e respetivo Centro 

Escolar 

 

o Organização e gestão do tempo 

Quadro 12 - Distribuição semanal dos tempos letivos 
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o Recursos materiais: estruturas de apoio 

Durante a prática privilegiou-se o uso de diferentes recursos materiais, dos quais se 

destacam: 

 Materiais manipuláveis (ensino da Matemática) 

Os materiais manipuláveis são objetos didáticos intuitivos e dinâmicos, que visam a 

compreensão de diversos conceitos, tendo como finalidade: motivar e auxiliar o aluno 

na concretização das tarefas propostas. Através do contacto direto com o objeto, o aluno 

entrega-se intuitivamente ao processo de descoberta, adquirindo destrezas na 

interiorização, estruturação e compreensão de conceitos matemáticos.  

Por norma, este tipo de materiais estimulam o desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático, pois através da sua manipulação, exploração e investigação, o aluno 

aprende a comunicar, a raciocinar e a resolver problemas de forma natural e clara.  

Segundo Reys (1971) citado por Sousa e Oliveira (2010, p.2), os materiais manipuláveis 

são “objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. 

Podem ser objetos reais que têm aplicação no dia a dia ou podem ser objetos que são 

usados para representar uma ideia”.  

Passos (2004) citado por Camacho (2012, p.25) salvaguarda ainda que “os materiais 

manipuláveis são caraterizados pelo envolvimento físico dos alunos numa situação de 

aprendizagem ativa”.  

Outros pedagogos classificam os materiais manipuláveis por materiais “estruturados”, 

sendo estes quaisquer objetos/ instrumentos reais que, através dos sentidos e da sua 

manipulação, incorporam uma ideia matemática, relacionando as partes com o todo; 

 Maletas pedagógicas (Ensino Experimental das Ciências/ Estudo do Meio) 

Devidamente enquadradas com os conteúdos de Estudo do Meio, disponíveis no CRE 

(Centro de Recursos Experimentais), as maletas pedagógicas visam proporcionar 

momentos de experimentação na procura do conhecimento. 

A diversidade de maletas pedagógicas disponíveis permite adequar a sua abordagem a 

cada uma das faixas etárias, numa linha coerente e progressiva de desenvolvimento de 
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competências de crescente complexidade que capacitem para a utilização do 

conhecimento científico e tecnológico. 

A Inspeção Geral da Educação e Ciência refere que: “O recurso a metodologias ativas e 

investigativas, nomeadamente através de trabalho laboratorial, experimental e de 

campo, é um fator fundamental na mobilização de conhecimentos, capacidades e 

atitudes científicas das crianças e dos alunos, pelo que é expectável estarem presentes 

nas práticas pedagógicas, desde os primeiros anos” (IGEC, 2018, p.37). 

 

 Livros 

Os livros são um dos recursos materiais mais utilizados pela turma, quer ao nível das 

dinâmicas de trabalho estabelecidas em sala de aula, quer ao nível de trabalhos de 

pesquisa. 

Olivier (1976) citado por Oliveira (2015, p.9) refere que: “O livro tem um lugar 

importante na vida da criança e no seu desenvolvimento, porque desempenha um papel 

simultaneamente educativo, recreativo e cultural. O livro é uma fonte de prazer, porque 

o jovem leitor gosta de contemplar as imagens e de admirar as personagens. Mas a 

leitura tem uma ação muito mais profunda. É uma fonte inesgotável de enriquecimento, 

favorece o desenvolvimento da imaginação, aguça o sentido crítico e permite à criança 

tomar contacto com o pensamento humano. Através do livro, a criança aprende a língua, 

aumenta a cultura geral, abre-se ao mundo e à vida”.  

 

o Espaços e materiais comuns  

A Escola Básica 2/3 de Stª Maria é constituída por dois blocos de dois pisos e um bloco 

de um piso, em volta dos quais se encontra um espaço totalmente descoberto. Neste 

espaço existe um campo desportivo polivalente. 

No ano letivo de 1998/99, foi construído e entrou em funcionamento o pavilhão 

desportivo, o qual serve não só esta comunidade educativa assim como a cidade, 

nomeadamente a modalidade de andebol, da responsabilidade da Associação Cultural e 
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Recreativa Zona Azul, a partir de um protocolo existente com a Câmara Municipal de 

Beja.  

A destacar como um dos espaços comuns que oferece maior diversidade de materiais, 

temos a Biblioteca Escolar (polo 1 – Escola Básica 2/3 e polo 2 – Centro Escolar). Para 

além da diversidade de livros, o espaço conta também com alguns computadores e 

maletas pedagógicas, os quais permitem um trabalho diferenciado e articulado entre a 

equipa de professores bibliotecários e professores titulares de turma. 

No ano letivo de 2018/2019, e por se tratar de uma escola TEIP, a Escola Básica 2/3 de 

Stª Maria recebeu, por meio de um projeto financiado pelo Fundo Social Europeu, e 

promovido pela Divisão de Educação da Câmara Municipal de Beja, uma série de 

recursos tecnológicos disponíveis na “Sala do Futuro”. 

Este plano é a vertente local/ escola do PTE (Plano Tecnológico da Educação), o qual 

pretende ser um programa de modernização tecnológica da escola portuguesa, iniciando 

uma viragem decisiva no que realmente importa na escola: ensinar e aprender. Este 

plano tornará as aulas num espaço de interatividade e de partilha de conhecimento sem 

barreiras nem obstáculos, certificará as competências digitais de professores, alunos e 

funcionários e preparará os alunos para a sociedade do conhecimento. Apoia-se em três 

grandes eixos, a saber: 

 Eixo tecnologia: kit tecnológico (computadores, videoprojectores, quadros 

interativos, máquina de filmar, impressora 3D, diverso material de robótica), 

Internet de alta velocidade, escola em rede, cartão da escol@segura; 

 Eixo conteúdos: portal da escola e escola simplex (plataforma de gestão escolar); 

 Eixo formação: competências digitais (formação e certificação) e avaliação 

eletrónica (utilizar meios informáticos na avaliação escolar (testes de 

diagnóstico, exercícios e avaliação sumativa). 

 

 

o Atividades conjuntas - projetos da turma 

O PEA salienta a diversidade de “Projetos/ Clubes desenvolvidos/ dinamizados (…) que 

permitiram, por um lado, a aprendizagem, por outro, possibilitaram o acesso a 
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equipamentos e experiências diversificadas e promoveram as escolas enquanto 

elementos ativos do concelho” (Beja, 2016, p.14). 

Os projetos em vigor “promovem o desenvolvimento de skills ao nível do 

conhecimento, do trabalho colaborativo, da prática pedagógica e, porque se 

reconheceram como boas práticas foram a mola propulsora de projetos futuros que 

visam, conjuntamente com outros parceiros e linhas de financiamento, sustentar a 

vontade de inovar e de criar ambientes de aprendizagem verdadeiramente 

enriquecedores” (Beja, 2016, p. 14). 

A turma do 4º B aderiu aos seguintes projetos: 

 “Rede de Bibliotecas Escolares” – implementado em todos as escolas do 1º 

Ciclo e em articulação com o Pré-Escolar, que tem funcionado como um efetivo 

espaço pedagógico, articulando as suas atividades com as das áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares. A biblioteca surge como um recurso básico do 

processo educativo, sendo-lhe atribuído um papel fundamental em vários 

domínios, conforme consignado na documentação base deste projeto nacional.  

A biblioteca proporciona assim informação e ideias fundamentais para os alunos serem 

bem sucedidos na sociedade atual, tendo por base a informação e o conhecimento. 

Pretende desenvolver nos alunos competências que propiciem uma efetiva 

aprendizagem ao longo da vida assim como estimular a imaginação, permitindo-lhes 

tornarem-se cidadãos responsáveis; 

 “Plano Nacional de Leitura” – as atividades desenvolvidas articulam-se com o 

projeto de “Rede de Bibliotecas Escolares”. Este plano tem permitido, através de 

programas diversos, favorecer a aquisição de um conjunto significativo de obras, 

o que tem revertido a favor de uma acentuada promoção da leitura em todos os 

níveis de ensino. Para a execução da sua missão, apoiar e promover os objetivos 

educativos definidos de acordo com as finalidades e currículo do Agrupamento, 

é atribuído à biblioteca um orçamento anual específico; 

 

 “Crescer Saudável” – construído no âmbito do “Programa de Promoção de 

Educação para a Saúde”, pretende efetuar, em todas as turmas do Agrupamento, 

um trabalho de estímulo aos hábitos de vida saudável a vários níveis. 

Pontualmente, e sempre que necessário, é estabelecida articulação com o 
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Ministério da Saúde, nomeadamente o Centro de Saúde, na área da Saúde 

Escolar. A turma do 4º B participou na variante “A Minha Lancheira”; 

 
 

 “Projeto de Competências Sociais” – dinamizado por algumas turmas de 1º 

Ciclo e Pré-Escolar, em articulação com o Serviço de Psicologia e Orientação. 

Tem por finalidade a melhoria das relações interpessoais, estimulando os 

comportamentos assertivos e promovendo uma cidadania assumida e mais 

responsável. A turma do 4º B trabalhou a temática da “Discriminação”; 

 

 “Encontros Desportivos” – promovidos e dinamizados pela Divisão de Desporto 

e Juventude da Câmara Municipal de Beja, decorrem pontualmente no 

Complexo Desportivo Fernando Mamede, visando: 

 Fortalecimento da saúde dos alunos; 

 Desenvolvimento de uma postura corporal correta; 

 Desenvolvimento físico harmonioso; 

 Desenvolvimento de movimentos fundamentais; 

 Desenvolvimento da autoconfiança e autoestima; 

 Desenvolvimento de capacidades físicas; 

 Desenvolvimento de qualidades morais e volitivas; 

 Incutir o gosto pela atividade física; 

 Desenvolvimento do espírito cooperativo de grupo e o fortalecimento das 

relações humanas. 

 

 Outras atividades dinamizadas pela autarquia – VI Festival Beja Romana Pax 

Julia e Peace Run – “Corrida da Paz”. 

 

 

o Cenário pedagógico: áreas de trabalho (espaços, materiais, …) 

A sala de aula é o local onde alunos e professores passam a maior parte do seu dia. É 

neste espaço que eles interagem entre si e também com os diferentes materiais 

escolares. Assim, revela-se de grande importância a forma como esta está organizada e 

apetrechada.  
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De acordo com Oliveira-Formosinho (2009) citado por Jézero (2012, p.21), “o espaço 

pedagógico deve ser um território organizado para a aprendizagem”, um lugar de “bem-

estar, alegria e prazer (…) aberto às vivências e interesses das crianças e comunidades; 

organizado e flexível; plural e diverso; estético, ético, amigável; seguro; lúdico e 

cultural”.  

A sala de aula está provida de boa iluminação natural, resultante das vidraças existentes. 

Esta luminosidade natural pode ser controlada por estores. Está ainda equipada com um 

computador, colunas de som, um quadro de giz, um quadro de cortiça, um armário 

arquivador, dois armários de arrumos gerais (material didático, entre outros), bancada 

com lavatório, bancada corrida, cadeiras, mesas e uma secretária para o(a) professor(a).  

A qualidade e diversidade do material didático colocado à disposição dos alunos deverá 

contribuir para o desenvolvimento das diferentes capacidades e competências, 

permitindo igualmente a consolidação das aprendizagens efetuadas. Ou seja, é 

considerado didático o material que reúna meios e recursos que facilitem o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Assim, é fundamental que os estabelecimentos de ensino básico estejam apetrechados 

de recursos, que constituam um importante auxiliar de aprendizagem e um meio para o 

desenvolvimento da criatividade. 

Ao nível das dinâmicas estabelecidas, foram identificados alguns materiais didáticos de 

apoio à ação educativa: 

 Manual de cada área disciplinar e respetivo livro de fichas; 

 Fichas de trabalho; 

 Computador; 

 Colunas de som; 

 Grelhas de registo/ instrumentos de apoio à ação pedagógica (“Assiduidade”, 

“Comportamento”, “Leitura” e “O meu trabalho do dia”); 

 Diversos materiais manipuláveis (sobretudo ao nível da Matemática); 

 Maletas pedagógicas (direcionadas para o Ensino Experimental das Ciências; 

disponíveis no CRE). 
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O manual escolar é o recurso didático mais utilizado pela maioria dos professores, 

sendo que, no sistema de ensino português, vários documentos oficiais legitimam a sua 

importância, sendo-lhe frequentemente atribuída a designação de "recurso educativo 

privilegiado" e "auxiliar de relevo".   

No momento da planificação/ preparação da aula, o professor deve ter como primeira 

referência os documentos legalmente concebidos e o manual não deve determinar a 

prática letiva, pois este comporta sempre uma interpretação dos documentos 

orientadores, realizada pelos autores do projeto, assumindo as suas escolhas, as suas 

opções metodológicas, privilegiando conteúdos e uma perspetiva ou entendimento 

pedagógico. 

 

 

o Caraterização da turma 

A turma do 4º B é constituída por vinte alunos de nacionalidade portuguesa, dois dos 

quais com NE, sinalizados por dificuldades de aprendizagem. 

A turma conta com doze alunos do género feminino e oito do género masculino. 

Dos vinte alunos matriculados, cinco têm nove anos de idade, treze têm dez (dez dos 

quais completaram-nos já no decorrer do presente ano) e dois têm onze. A salientar o 

facto de dezoito dos alunos terem nascido no ano de dois mil e nove. 

Em termos de retenções no percurso dos alunos, verificam-se um total de cinco, quatro 

das quais no 4º ano, pelo que esses alunos estão a repetir o ano. Duas das retenções 

pertencem ao mesmo aluno (retenção no 2º e 4º ano).  

 

 

 

 

 


