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Resumo 
O presente estudo enquadra-se nas Unidades Curriculares de Prática Profissional II e III 

em contexto de Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, onde se apresenta uma 

investigação sobre padrões/sequências no ensino da Matemática. O interesse pela 

temática surgiu no decorrer da realização de uma atividade dinamizada durante a Unidade 

Curricular (UC) Prática Profissional II – Educação Pré-Escolar e fruto da necessidade de 

querer saber mais sobre padrões/sequências. Para o seu desenvolvimento, foram 

formuladas as seguintes questões de partida:  

• A seleção adequada dos materiais/objetos contribui para o sucesso da 

aprendizagem na matemática, nomeadamente no que respeita o estudo de 

diferentes padrões? 

• Como é que a exploração de diferentes contextos do dia a dia pode 

estimular, ou gerar oportunidades, para descobrir, analisar e criar padrões?  

• Qual o impacto da observação e exploração de diferentes padrões e 

regularidades do quotidiano na motivação dos alunos e na construção do 

conhecimento e de outras capacidades subjacentes ao processo de 

aprendizagem, nestes níveis de ensino nesta temática?  

A metodologia de investigação adotada no presente estudo, incidiu numa metodologia 

qualitativa, mais concretamente, a metodologia de investigação ação, nas duas 

modalidades sobre a ação e para a ação. Esta permitiu contactar com um leque variado de 

informações/conhecimentos, estruturar um plano de intervenção, avaliar o processo e por 

fim, retirar conclusões, que assentam na importância da seleção dos materiais, bem como 

na valorização/adaptação dos mesmos, recorrendo a materiais do uso do quotidiano. 

Este estudo foi colocado em prática somente no contexto de Educação Pré-Escolar, 

devido ao aparecimento da situação pandémica Covid-19. No contexto do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, apenas foi elaborada uma proposta didática destinada aos alunos do 2º 

ano de escolaridade. 

Palavras-chave: Padrões/Sequências; Materiais/Recursos do quotidiano; Raciocínio 

Lógico; Pensamento Algébrico; Resolução de Problemas, Pré-Escolar e 1º Ciclo do 

Ensino Básico.  
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Abstract 
This project is the final report related to the subjects Prática Profissional II and III em 

Contexto de Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, its focus was an investigation 

about Patterns/Sequences while teaching Maths. This theme came up during an activity 

developed in Prática Profissional II – Educação Pré-Escolar, my interest on the subject 

was also a great booster to learn more about sequences and patterns. The development of 

the theme had as starters the following questions:  

• Choosing the right materials/objects contributes to the success of learning Maths, 

namely bearing in mind the study of different patterns and sequences? 

• What is the role of the day- to- day contexts in stimulation, or creating 

opportunities, to discover, analyse and create patterns? 

• What is the impact of observing and exploring different day-to-day patterns ad 

regularities in student’s motivation and in the construction of their learning and other 

abilities related to the learning process in this age and theme? 

The methodology used in this project is a quality methodology, a research- action 

methodology, about and on action. I was able to contact with a wide range of 

information/knowledge, build up an intervention plan, valuate the process and to achieve 

some conclusions, that are supported by the importance of selecting materials, adapting 

those materials, using day-to-day situations. 

Unfortunately, due to the pandemic COVID-19, this project was only carried out in 

Kindergarten. Primary school context was only studied through a didactic proposal to 2nd 

grade students. 

 

Key words: Sequences/Patterns; Day- to- day materials/resources; Logical Thinking; 

Algebraic Thinking; Problem Solving; Kindergarten and Primary School. 

 

 

 



 

 III 
 

 

Agradecimentos  
 Durante a elaboração deste estudo, foram várias as pessoas que contribuíram para a 

realização deste objetivo, que me apoiaram nos momentos mais difíceis. Deste modo, 

quero agradecer a cada uma delas:  

À professora Maria Manuela Azevedo e ao professor Cesário Almeida, pois sem eles, 

este trabalho não teria sido possível, sem os seus ensinamentos, sugestões, críticas e apoio 

demonstrado no decorrer do mesmo.  

À minha família, em particular, aos meus pais, ao meu irmão, à minha avó e ao meu 

namorado, por todo o apoio e incentivo que me deram para traçar este caminho e pela 

paciência ao longo deste processo.  

À minha amiga Ana Pereira, que sempre acreditou em mim, mais do que eu própria, que 

poderia chegar até aqui e traçar este bonito caminho.  

À Joana Correia, à Mariana Pacheco e à Beatriz Santos, colegas de curso e amigas para a 

vida, com quem pude partilhar bons momentos, trocar opiniões, conhecimentos e 

inseguranças.  

À Helena Colaço, amiga e futura colega de profissão, pelo apoio demonstrado durante 

este processo, pela sua disponibilidade para me ouvir e aconselhar durante o 

desenvolvimento desta investigação.   

Às professoras cooperantes, de Creche, Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico, 

pela forma como me acolheram, aconselharam e ajudaram, no âmbito das Práticas 

Profissionais. 

Por fim, quero agradecer também a todos os professores que fizeram parte do meu 

percurso académico, por todos os conselhos, ensinamentos e críticas construtivas 

demonstradas no decorrer do mesmo.  

Muito obrigada a todos! 



 

 IV 
 

 

 

Índice  

Resumo ............................................................................................................................. I 

Abstract ........................................................................................................................... II 

Agradecimentos ............................................................................................................ III 

Introdução ....................................................................................................................... 1 

1. Enquadramento teórico ..................................................................................... 3 

1.1. Padrões ..................................................................................................... 3 

1.2. A constante necessidade de explicitar o conceito de padrão .................... 4 

1.3. Padrões em matemática ............................................................................ 5 

1.4. Análise e Exploração de Padrões na Educação Pré-Escolar, a importância 

dos materiais e o papel do educador/a .................................................................. 7 

1.5. Análise e Exploração de Padrões no 1º Ciclo do Ensino Básico e o Papel 

do Professor .......................................................................................................... 9 

1.6. A resolução de problemas e os padrões .................................................. 13 

1.7. O pensamento algébrico e os padrões..................................................... 15 

1.8. Contributo da utilização de diversos materiais/recursos ou situações do 

quotidiano para a motivação da aprendizagem dos padrões/sequências ............ 17 

2. Estudo Empírico ............................................................................................... 19 

2.1. Problemática em estudo e a sua contextualização .................................. 19 

2.2. Questões e objetivos da investigação ..................................................... 20 

2.3. Metodologia de investigação .................................................................. 21 

2.4. Instrumentos de recolha de dados e procedimentos ............................... 23 

2.5. Caraterização dos participantes .............................................................. 26 

3. Intervenção ........................................................................................................ 28 

3.1. Desenvolvimento do estudo em contexto de Pré-Escolar ...................... 29 



 

 V 
 

 

3.3.1. Análise da Tarefa 1- Folha a folha, formo um padrão! ............................ 33 

3.1.2. Análise da tarefa 2- Vamos formar um padrão! ....................................... 37 

3.1.3. Análise da tarefa 3 - Padrão Coletivo ....................................................... 42 

3.2. Desenvolvimento do estudo em Contexto de Ensino do 1º Ciclo .......... 47 

1ª Fase ................................................................................................................. 50 

3.2.1. Tarefa 1-Segue o padrão ........................................................................... 50 

3.2.2.Tarefa 2- Vermelho ou Azul ...................................................................... 52 

3.2.3. Tarefa 3- A tabela dos padrões ................................................................. 54 

2ª Fase ................................................................................................................. 57 

3.2.4. Tarefa 1- Continuar a sequência ............................................................... 57 

3.2.5. Tarefa 2- Constrói um novo padrão .......................................................... 60 

3.2.6. Tarefa 3- Os botões ................................................................................... 62 

3.2.7. Tarefa 4- Descobre o intruso .................................................................... 65 

Conclusões, Limitações e Perspetivas Futuras de Investigação ............................... 69 

Referências Bibliográficas ........................................................................................... 79 

Apêndices ....................................................................................................................... 83 

Anexos .......................................................................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VI 
 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1: Exemplo de um Padrão/Sequência de Repetição. ............................................. 5 

Figura 2: Exemplo de um Padrão/Sequência de Crescimento. ......................................... 5 

Figura 3: Relações na abordagem de Padrões no 1º Ciclo. ............................................ 10 

Figura 4: Observação a olho nu dos ramos de uma das árvores estudadas. ................... 30 

Figura 5: Observação a olho nu da folha de “romãzeira”............................................... 30 

Figura 6: Recriação do “Castanheiro” ............................................................................ 31 

Figura 7:Recriação da árvore “Romãzeira”. ................................................................... 31 

Figura 8: Registo da informação de uma das árvores estudadas. ................................... 31 

Figura 9: Registo da observação da folha do pinheiro. .................................................. 31 

Figura 10: Representação das folhas com tinta natural. ................................................. 31 

Figura 11: Replicação das produções das crianças. ........................................................ 31 

Figura 12: Representação das folhas de romãzeira. ....................................................... 33 

Figura 13: Cartolina pronta a ser apresentada ao grupo. ................................................ 33 

Figura 14: Primeiro padrão/sequência explorada pelo grupo. ........................................ 34 

Figura 15: Exemplo 1 do tipo de padrão 121212. .......................................................... 35 

Figura 16: Exemplo 2 do tipo de padrão 121212. .......................................................... 35 

Figura 17: Exemplo 1 do tipo de padrão 123123123. .................................................... 35 

Figura 18: Exemplo 2 do tipo de padrão 123123123. .................................................... 35 

Figura 19: Cartolina Completa. ...................................................................................... 35 

Figura 20: Crianças a concretizar a tarefa a pares. ......................................................... 38 

Figura 21: Crianças a concretizar a tarefa a pares. ......................................................... 38 

Figura 22: Exemplo de um padrão/sequência organizado por um dos pares. ................ 39 

Figura 23: Registo de uma interação com um dos pares. ............................................... 39 

Figura 24: Exposição de alguns dos padrões produzidos pelas crianças no placard. ..... 40 

Figura 25: Organização do grupo de crianças a dinamizar as tarefas. ........................... 40 

Figura 26: Exemplo de um padrão/sequência elaborado por um dos pares. .................. 40 

Figura 27: Registo de um grupo a completar o padrão coletivo. .................................... 43 

Figura 28: Padrão coletivo formado pelo grupo. ............................................................ 44 

Figura 29: Tira de cartão necessário para a concretização da tarefa. ............................. 51 

Figura 30: Padrão/Sequência em estudo. ........................................................................ 53 

Figura 31: Padrão de crescimento observando no final do vídeo II. .............................. 57 

Figura 32: Padrão de crescimento em análise na presente tarefa. .................................. 62 

file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630904
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630905
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630907
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630908
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630909
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630910
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630911
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630912
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630913
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630914
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630915
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630916
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630917
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630918
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630919
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630920
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630921
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630922
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630923
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630924
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630925
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630926
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630927
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630928
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630929
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630930
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630931
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630932
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630934
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630935


 

 VII 
 

 

Figura 33: Padrão de crescimento formado a partir de tampas. ..................................... 66 

Figura 34: Identificação da tampa intrusa. ..................................................................... 67 

Figura 35: Localização do Centro Infantil. ................................................................... 111 

Figura 36: Mesa grande. ............................................................................................... 113 

Figura 37:Crianças a realizarem pequenas construções com legos. ............................. 113 

Figura 38: Área do faz de conta (cozinha). .................................................................. 114 

Figura 39: Área do faz de conta (casinha). ................................................................... 114 

Figura 40: Crianças a realizarem uma técnica de pintura nas mesas laterais. .............. 114 

Figura 41: Materiais didáticos da área da matemática. ................................................ 115 

Figura 42: Estante com os livros disponíveis. .............................................................. 115 

Figura 43: Crianças a realizarem o registo da informação recolhida sobre o artista 

Salvador Dalí. ............................................................................................................... 116 

Figura 44: Crianças a visualizarem um vídeo. ............................................................. 117 

Figura 45:Representação da raiz................................................................................... 130 

Figura 46: Registo escrito da investigação da “Romãzeira”. ....................................... 130 

Figura 47: Confeção de bolachas de romã.................................................................... 130 

Figura 48: Pintura do interior da romã, através de tinta natural (bagos de romã). ....... 130 

Figura 49: Registo da experiência, “pinha metrológica”. ............................................. 131 

Figura 50: Decoração da sala com pinhas divertidas. .................................................. 131 

Figura 51: Registo de observação da experiência “ clorofila das folhas”. ................... 131 

Figura 52: Jogo de adivinhas com as características das árvores estudadas. ............... 131 

 

Índice de quadros  

Quadro 1: Síntese de ideias na abordagem de Padrões no Pré-Escolar. ........................... 7 

Quadro 2: Vertentes fundamentais do pensamento algébrico. ....................................... 16 

Quadro 3: Apresentação das tarefas implementadas em contexto de Pré-Escolar ......... 32 

Quadro 4: Síntese da análise das tarefas em contexto de Educação ............................... 46 

Quadro 5: Apresentação das tarefas propostas para o 2º ano de escolaridade do 1º ciclo 

do Ensino Básico ............................................................................................................ 49 

Quadro 6: Estrutura base para a concretização da tarefa. ............................................... 55 

Quadro 7: Desconstrução do raciocínio- uma possível estratégia de resolução ............. 59 

Quadro 8: Quadro para completar. ................................................................................. 63 

Quadro 9: Resolução do Problema. ................................................................................ 64 

file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630938
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630939
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630940
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630941
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630942
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630943
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630944
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630945
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630946
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630946
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630947
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630948
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630949
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630950
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630951
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630952
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630953
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630954
file:///D:/tese/Tese%20-%20Catarina%20Pereira%20Nº15083%20(Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática).pdf.docx%23_Toc66630955
file:///C:/Users/mana/Desktop/Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática-versão%20final.docx%23_Toc66561453


 

 VIII 
 

 

Quadro 10: Organização temporal-Rotina diária.......................................................... 119 

Quadro 11: Distribuição das áreas de conteúdo. .......................................................... 120 

 

Índice de gráficos  

Gráfico 1: Género das crianças do grupo de Pré-Escolar ............................................... 26 

Gráfico 2: Idade das crianças do grupo de Pré-Escolar .................................................. 27 

Gráfico 3: Género dos alunos da turma do 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico. ......... 28 

Gráfico 4: Caracterização por género. .......................................................................... 121 

Gráfico 5: Nº de crianças por faixa etária. .................................................................... 121 

 

Índice dos Apêndices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Apêndice I- Planificação da Ação em Contexto de Educação Pré-Escolar.................83 

Apêndice II- Guião de entrevista semiestruturada à Entrevista à educadora responsável 

pela sala D...................................................................................................................85 

Apêndice III- Vídeo I, “Padrões de Repetição”..........................................................87 

Apêndice IV- Guião de Vídeo I..................................................................................88 

Apêndice V- Guião de Atividades Complementares..................................................91 

Apêndice VI – Imagens dos objetos que constituem a tabela....................................97 

Apêndice VII- Tabela.................................................................................................98 

Apêndice VIII- Imagens para a concretização da tarefa.............................................99 

Apêndice IX- Vídeo II, “Padrões de Crescimento”..................................................101 

Apêndice X- Guião de Vídeo II................................................................................102 

 Apêndice XI- Guião de Atividades Complementares..............................................105 

Índice de Anexos 

Anexo I- Ambiente educativo em contexto Pré-Escolar..........................................111 

Anexo II-Adequação da Estrutura do e-Portefólio ao Modelo da PPIII/COVID- 

..................................................................................................................................123 

Anexo III- Projeto, “As Árvores”............................................................................128 

 

file://///Users/catarinapereira/Downloads/Padrões%20e%20Regularidades%20no%20Ensino%20da%20Matemática%2011%20de%20março-%20última%20versão-%203%20(1).docx%23_Toc66401583
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Introdução  
A temática em estudo está presente no dia a dia de todos nós. Desta forma a presente 

investigação pretende desmistificar o tema, padrões/sequências no ensino da matemática 

e fazer uma abordagem significativa e motivadora, partindo de um contexto/situação 

concreta de aprendizagem, adequando, valorizando e transformando diferentes materiais, 

nomeadamente, materiais de uso comum/quotidiano.  

Este estudo, insere-se no âmbito da Prática Profissional II- Educação Pré-Escolar (PPII) 

e Prática Profissional III- Ensino do 1º Ciclo (PPIII), integradas no Mestrado em 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. O mesmo recaiu sobre a 

aprendizagem ativa, de padrões/sequências, no ensino da matemática, onde foram 

delineados para a presente investigação os seguintes objetivos:  

o Sensibilizar para a presença de padrões no quotidiano; 

o Promover diferentes tarefas através da observação e análise de determinados 

objetos do quotidiano, que permitam aos alunos descobrir e analisar padrões e 

sequências; 

o Mobilizar conhecimentos matemáticos, em particular ao nível dos 

padrões/sequências, partindo de contextos/situações de sala de aula; 

o Estimular a exploração de diferentes estratégias para potenciar as aprendizagens 

ao nível da observação, análise e produção de diferentes padrões. 

Deste modo, a investigação encontra-se estruturada em três partes essenciais, sendo que 

a primeira diz respeito ao enquadramento teórico, no qual se integra a revisão da literatura 

referente à temática em estudo, em particular a Análise e Exploração de 

Padrões/Sequências ao nível da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

bem como o Papel do Educador/Professor na abordagem aos mesmos.  

A segunda parte, centra-se no Estudo Empírico e diz respeito à contextualização da 

problemática, às questões e objetivos da investigação, à metodologia, aos instrumentos 

adotados, bem como o modo como estes foram utilizados. Nesta secção apresenta-se, 

ainda, a caracterização dos participantes no estudo.  

A terceira parte, descreve a Intervenção, onde são apresentadas as tarefas implementadas 

durante a intervenção no grupo de Pré-Escolar e as propostas de atividade destinadas a 

um grupo de alunos, que frequentem o 2º ano de escolaridade do Ensino Básico. Por sua 
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vez, após a apresentação detalhada das mesmas, surgem algumas considerações (aspetos 

positivos e negativos) no que respeita às tarefas implementadas, bem como uma breve 

reflexão sobre o desenvolvimento e possíveis dificuldades, ao nível das propostas do 1º 

Ciclo. Além de que, como integra a última parte da investigação, incluiu também as 

conclusões, limitações e perspetivas futuras de investigação, onde é apresentada uma 

análise global e reflexiva sobre o presente estudo.  
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1. Enquadramento teórico  
1.1. Padrões  

Refletindo sobre o modo como qualquer indivíduo encara a sua própria vida, ele 

consciente ou inconscientemente, procura encontrar e atingir certos objetivos ao longo da 

mesma, pela devida ordem de acontecimentos, ou seja, pela regularidade de 

acontecimentos delineados pelo próprio ou padronizados pela sociedade, como, por 

exemplo, a ordem estabelecida para realizar as refeições diárias, surgindo, primeiramente, 

o pequeno-almoço, e de seguida, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.  

Seguindo a mesma lógica, outro exemplo pertinente, pode estar relacionado com os 

objetivos pré-estabelecidos pelos pais, tendo em conta o futuro dos próprios filhos, pois 

por norma espera-se que os jovens concluam, primeiramente, o seu caminho 

académico/profissional, e consequentemente, adquiram emprego para a sua 

independência financeira e posteriormente constituam a sua própria família. Contudo, é 

um facto que nem sempre tais acontecimentos ocorrem pela devida ordem/sequência 

estabelecida, pois cada um rege a sua vida, tendo em conta os seus ideais e os 

imprevistos/fatores externos ao ser humano. Todavia, parece-nos consensual que todo o 

ser humano procura/identifica uma regularidade/ordem nos acontecimentos que 

delimitam a sua própria vida.  

Assente no termo padrão, este pode ser dotado de vários significados como, por exemplo, 

“o que serve de referência ou de modelo” ou “desenho decorativo de um tecido ou de 

outra superfície” (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2020).  

No entanto, é muito comum, associarmos este termo ao tipo de padrões que estão 

presentes no quotidiano, padrões esses, que se encontram ao nosso redor em determinados 

objetos decorativos e a forma como estes se encontram dispostos e/ou organizados.  

Após a perceção da existência dos mesmos, torna-se claro que, por norma, a maioria dos 

padrões existentes, encontram-se organizados propositadamente, sendo possível detetar a 

regularidade existente na sua organização, seja esta através de formas, cores, números, 

entre outros.  
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1.2. A constante necessidade de explicitar o conceito de padrão  
 
O termo padrão ao longo dos tempos tem gerando alguma controvérsia, tendo em conta 

as distintas perspetivas de interpretação por parte de alguns investigadores que se 

dedicaram ao estudo desta ciência, denominada de “ciência dos padrões”, na área da 

matemática. Esta ideia surge tendo em conta a perspetiva de Devlin (2002), pois segundo 

este autor, “o que um matemático faz é examinar padrões abstratos-padrões numéricos, 

padrões de formas, padrões de movimento, padrões de comportamento, etc.” (Devlin, 

2002, p. 9). 

Por sua vez, este termo pode ser utilizado noutros contextos, visto que existe a 

possibilidade de o mesmo estar associado a um dado conjunto/lista de elementos, sem 

que estes, aparentemente, apresentem qualquer regularidade, no que respeita à cor, à 

forma, ao tamanho, entre outras características.  

O arquiteto Christopher Alexandre (1978), citado por Vale et al, (2007), “define padrão 

como sendo algo que descreve um problema que é recorrente no meio ambiente, que 

descreve, também, uma solução para esse problema, de tal forma que se pode usar essa 

solução um milhão de vezes, sem o fazer nunca da mesma forma...” (Vale, Palhares, 

Cabrita, & Borralho, 2007, p. 3).  

Torna-se assim evidente, que este termo está muito presente no dia a dia de todos nós, 

bem como integra uma grande variedade de contextos, que não dizem respeito apenas à 

área da matemática. Assim, se refletimos sobre esta temática e estivermos predispostos 

para identificar padrões, é possível constatar que estes podem estar presentes e ser 

formados por diversos elementos, ligados à natureza, à arquitetura, à arte ou até mesmo 

às ciências, como é o caso das ciências sociais, mais concretamente, e a área da sociologia, 

onde é utilizado o termo “padrão social”. 

Desta forma, o termo padrão, pode-nos guiar para um leque variado de interpretações, 

que foram apresentadas ao longo dos anos, por vários autores, como é o caso de Devlin 

(2002), que designou que os padrões “tanto podem ser reais como imaginários, visuais 

ou mentais, estatísticos ou dinâmicos, qualitativos ou quantitativos, puramente utilitários 

ou assumindo um interesse pouco mais recreativo. Podem surgir a partir do mundo à 
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nossa volta, das profundezas do espaço e do tempo, ou das atividades mais ocultas da 

mente humana” (Devlin, 2002, p. 9).  

Como podemos ver na figura 1, surgiram outras interpretações ao longo dos tempos, 

designações essas, que referem que os padrões podem ser subdivididos em padrões de 

repetição, “no qual há um motivo identificável que se repete de forma cíclica 

indefinidamente”, e na figura 2, padrões de crescimento, onde “cada termo muda de forma 

previsível em relação ao anterior” (Barbosa, et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

Por conseguinte, por se tratar de interpretações, até ao momento, ainda não foi possível 

encontrar uma definição única que defina este termo, uma vez que estamos perante uma 

definição muito abrangente e complexa. 

1.3. Padrões em matemática  
 
Na área da matemática, a necessidade de definir o termo padrão acompanhou vários 

investigadores ao longo do tempo.  

O termo padrão em matemática está relacionado com a presença de algum tipo de 

regularidade e foram vários investigadores que compartilharam esta ideia, alegando que 

a análise e exploração de diferentes tipos de padrões, bem como as respetivas 

regularidades existentes nos mesmos, facilitam e promovem uma interação significativa 

entre os alunos e a matemática.  

Assim, tal como afirma Barbosa, et al., (2011): 

 
 

Figura 2: Exemplo de um Padrão/Sequência de Crescimento. 

Figura 1: Exemplo de um Padrão/Sequência de 
Repetição. 
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 “um dos objetivos da matemática é descobrir a regularidade onde parece vingar 

o caos, ou seja, no meio da desordem e confusão, extrai-se a estrutura e a 

invariância. Pode mesmo considerar-se que a essência da matemática consiste em 

descobrir padrões e o nosso espírito parece estar estruturado para procurar 

relações-procuramos encontrar a ordem escondida” (Barbosa, et al., 2011, p. 9). 

Deste modo, apesar de não existir uma definição concreta para o termo padrão, é muito 

comum que a maioria das pessoas tenha presente uma noção intuitiva deste termo, bem 

como este é abordado no ensino, a conexão existente com outras áreas e situações reais, 

ligadas a aspetos referentes ao quotidiano de cada uma delas. 

Assim, é possível afirmar que a exploração de padrões, “proporciona contextos de 

aprendizagem bastante ricos e motivantes para os alunos, onde o seu poder matemático 

pode ser explorado e apreciação pela beleza matemática pode ser desenvolvida” (Castro 

M. d., 2014, p. 6). 

Fazendo alusão ao seu potencial, é possível envolver outros tópicos matemáticos numa 

atividade de exploração de padrões, tópicos esses, como: valor posicional, números pares 

e números ímpares, termos de ordem e comparação, múltiplos e divisores, relações 

numéricas, orientação espacial e desenvolvimento de aspetos de natureza geométrica, 

entre outros.  

Neste sentido, torna-se pertinente abordar e introduzir esta temática, no ensino da 

matemática, independentemente do nível de ensino em que os alunos estejam inseridos, 

pois, a análise de diferentes tipos de padrões não só permite dinamizar a sala de aula, 

através das possíveis estratégias para abordar os mesmos, como permite também, 

proporcionar aos alunos, aprendizagens significativas.  

Para tal é espectável, que os alunos tenham oportunidade de criarem, experienciarem, 

manipularem, observarem diferentes padrões, bem como, “descobrirem relações, 

encontrarem conexões, fazerem conjeturas, previsões e também generalizações” 

(Barbosa, et al., 2011) referentes, a esses padrões. 
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1.4. Análise e Exploração de Padrões na Educação Pré-Escolar, a 
importância dos materiais e o papel do educador/a  
 

As crianças desenvolvem noções matemáticas desde muito cedo, iniciando assim uma 

relação com a área da matemática. Esta por sua vez, deve surgir de forma espontânea e 

natural, onde as crianças tenham oportunidade de adquirir conhecimentos matemáticos 

através de brincadeiras/explorações livres e orientadas. Esta relação emerge também, 

através das atividades lúdicas propostas pelo/a educador/a, que visam ir ao encontro dos 

interesses e motivações do grupo de crianças em questão, dado o contexto em que o 

mesmo está inserido e a intencionalidade educativa subjacente. Estas e outras questões 

podemos observar na síntese apresentada no seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assente nesta ideia, a análise e exploração de padrões pode surgir muitas vezes de 

situações do quotidiano, no qual a criança está inserida, através de brincadeiras, jogos ou 

até mesmo construções que a mesma realiza, bem como, da manipulação de certos 

objetos/materiais presentes na sala como, por exemplo, os legos (Castro & Rodrigues, 

2008, p. 28).  

As aquisições de conceitos iniciais relacionados com padrões, segundo as Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) (2016), emergem: 

Quadro 1: Síntese de ideias na abordagem de Padrões no Pré-Escolar. 
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“através de cantigas repetitivas, cânticos ritmados e poemas, baseados na 

repetição e no crescimento de padrões, por exemplo, sequências de sons e formas 

ou padrões numéricos simples. Reconhecer padrões, compreender a sua repetição 

numa sequência e ser capaz de a continuar, constituem elementos importantes para 

o desenvolvimento do raciocino matemático” (Silva I. L., Marques, Mata, & Rosa, 

2016, p. 75).  

Para tal, os materiais que são utilizados para abordar esta temática, têm um papel 

fundamental, pois podem facilitar o processo de aprendizagem e motivar/incentivar as 

crianças para a temática em questão.  Para a concretização e sucesso das experiências que 

envolvam padrões no jardim-de-infância, é crucial que estas sejam apoiadas com 

diferentes materiais, quer estejam disponíveis na sala ou sejam sugeridos e levados pelo/a 

educador/a dos quais as crianças se interessem, podendo estes ser materiais estruturados, 

como é o caso dos blocos lógicos, dos legos, dos cubos, entre outros, ou não-estruturados, 

como objetos/utensílios do dia a dia, tampas, caixas, papel, paus, botões, etc.  

Na perspetiva de Barros & Palhares (2001), citado por Palhares & Mamede (2002), “os 

padrões no pré-escolar assentam fundamentalmente no desenvolvimento do raciocínio 

lógico. Assim, podemos definir tais padrões como sendo as disposições que têm 

subjacentes regras lógicas de formação, podendo ser estritamente repetitivos ou não” 

(Palhares & Mamede, 2002, p. 108).  

Por sua vez, a abordagem de padrões no Pré-Escolar, assenta também no desenvolvimento 

do pensamento algébrico, no qual é permitido o contacto com diferentes regularidades.   

Como refere Mendes & Delgado (2008), “o trabalho com padrões é um dos alicerces do 

pensamento algébrico, pois a ideia de variável começa a formar-se ao longo da exploração 

de situações associadas a ̀ identificação de regularidades. Também a oportunidade de 

estabelecer generalizações, ainda que de uma forma intuitiva, partindo da identificação 

de padrões, contribui para o desenvolvimento do pensamento algébrico” (Mendes & 

Delgado, 2008, p. 62). 

Desta forma, importa frisar, que toda a experiência que envolva o conceito em estudo 

deve ser construída de forma gradual e com sentido, apoiada num ambiente estimulante, 

onde as crianças estejam predispostas, motivadas, de maneira que, estas possam 

“reconhecer, descrever, continuar, completar e inventar padrões” (Mendes & Delgado, 

2008, p. 62). 
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Por conseguinte, torna-se evidente que o educador/a tem um papel crucial para o 

desenvolvimento deste tipo de trabalho, “pois o apreço pelas descobertas realizadas e a 

comunicação das descobertas é fulcral para o desenvolvimento de outras relações 

(padrões crescentes, padrões decrescentes, padrões repetitivos) e de novas descobertas” 

(Castro & Rodrigues, 2008, p. 27). Para tal, cabe ao educador estar predisposto e desperto 

para encontrar nas pequenas ações, bem como em diferentes materiais, oportunidades 

para explorar, analisar, criar e/ou continuar padrões em contexto de Pré-Escolar.  

Importa referir que, de acordo com as OCEPE (2016), o:  

“conhecimento por parte dos/as educadores/as da forma como decorre o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem da matemática, o modo como interpretam o que a 

criança faz e pensa e como tentam perceber o seu ponto de vista permite-lhes prever 

o que esta poderá aprender e abstrair a partir da sua experiência. Assim, poderão fazer 

propostas intencionais, progressivamente mais complexas, que estimulem e 

contextualizem essas aprendizagens” (Silva I. L., Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 

74).  

 

1.5. Análise e Exploração de Padrões no 1º Ciclo do Ensino Básico 
e o Papel do Professor 

 
Como foi possível constatar, os padrões são um tema interessante, “transversal, a vários 

níveis de escolaridade e servem de propósitos imediatos de diferentes conteúdos” (Vale, 

et al., 2011, p. 3), não só relacionado com a área da matemática, como também referente 

a outras áreas curriculares e situações da vida quotidiana.  

Porém, apesar de se tratar de um tema bastante rico, na atualidade, não lhe é dado 

explicitamente grande destaque nos documentos curriculares de referência, de acordo 

com o currículo nacional em vigor, no que respeita ao 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Neste sentido, no Programa de Matemática Ensino Básico a referência aos padrões é 

explicita no Bloco de Números e Operações, a partir do 2º ano de escolaridade, tendo 

como intenção, que os alunos contactem com “problemas envolvendo a determinação de 

termos de uma sequência dada a lei de formação e a determinação de uma lei de formação 

compatível com uma sequência parcialmente conhecida” (Bivar, et al., 2013, p. 9). 
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Analisando o documento, Aprendizagens Essenciais (AE) da matemática (2018), os 

alunos devem ser capazes de “reconhecer e descrever regularidades em sequências e em 

tabelas numéricas, formular conjunturas e explicar como são geradas essas regularidades” 

(Educação M. d., 2018, p. 8).  

No entanto, a gestão flexível do currículo, veio proporcionar às escolas e por sua vez aos 

professores, a possibilidade de efetuarem mudanças significativas, no que respeita a 

organização/gestão do processo ensino-aprendizagem. Assim, “a gestão flexível do 

currículo, fruto do trabalho colaborativo de todos os docentes, permite aumentar 

oportunidades para todos os alunos atingirem o seu máximo potencial, garantindo assim 

o acesso ao currículo e as̀ aprendizagens essenciais” (Pereira, et al., 2018, p. 11), ou seja, 

a gestão flexível do currículo, permitiu às escolas e aos docentes uma maior autonomia 

para gerir essas oportunidades. 

Estas questões e a forma como estão interligadas, estão sintetizadas no esquema seguinte 

da figura 3: 

 

Figura 3: Relações na abordagem de Padrões no 1º Ciclo. 
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Consequentemente, esta autonomia contribuiu significativamente para a alteração do 

papel do professor, que nos dias de hoje, tem maior autonomia e responsabilidade para 

intervir nas decisões relativas ao seu campo profissional e à possibilidade de analisar, 

questionar e organizar a sua prática educativa. Esta, por sua vez, deve ser estruturada, 

orientada de acordo com o currículo, diretrizes institucionais, interesses, motivações dos 

alunos em questão e o contexto em que se encontram inseridos (Leite, 2010). 

Torna-se, pois, fundamental, “estimular as crianças a gostarem de matemática, sentirem 

prazer na realização de atividades matemáticas e conservarem o espírito de descoberta e 

curiosidade acerca da matemática. Tais objetivos remetem para o professor a tarefa de 

contribuir com a adequação de um ambiente, postura e proposta de tarefas que se tornem 

significativas para as crianças, ou seja, que permitam à criança compreender a utilidade 

da matemática” (Luís, Bártolo, & Serrazina, 4º Trimestre de 1996).  

As AE da matemática (2018), referem que: 

 “o ensino da Matemática, ao nível da escolaridade básica, deve visar 

aprendizagens matemáticas relevantes e sustentáveis para todos os alunos. Neste 

sentido, privilegia-se uma aprendizagem da Matemática com compreensão, bem 

como o desenvolvimento da capacidade de os alunos em utilizá-la em contextos 

matemáticos e não matemáticos ao longo da escolaridade, e nos diversos domínios 

disciplinares, por forma a contribuir não só para a sua autorrealização enquanto 

estudantes, como também na sua vida futura pessoal, profissional e social” 

(Educação M. d., 2018). 

 Assim, a análise e exploração de padrões no 1º Ciclo do Ensino Básico, pode ter mais 

ênfase, visto que se trata de um tema bastante pertinente para ser abordado em contexto 

de sala de aula e pode “ajudar os alunos a aprender uma matemática significativa e/ou a 

envolver-se na sua aprendizagem facultando-lhes um ambiente de aprendizagem que 

tenha algo a ver com a sua realidade e experiências” (Vale, Palhares, Cabrita, & Borralho, 

2007, p. 5).  

Tais experiências podem envolver o reconhecimento de padrões em sequências, que 

incluem uma organização particular onde é possível detetar a regularidade existente nessa 

organização seja ela qual for. Por sua vez, a regularidade existente na sequência, diz 

respeito à relação entre os elementos que compõem essa organização, ou seja, o que é 

comum a ambos, o que os une.  
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Sequeira et al., (2009), afirma que “pensar como se pode continuar uma dada sequência 

descobrindo o modo como ela poderá ser construída é uma atividade bastante interessante 

e que envolve o uso de diversos conhecimentos matemáticos” (Sequeira, Freitas, & 

Nápoles, 2009, p. 98). 

Por sua vez, as tarefas que envolvem padrões, podem ser potenciadas, através da 

utilização de diferentes materiais, sendo estes estruturados ou não estruturados e o recurso 

e seleção adequada dos mesmos, podem permitir/condicionar o desenvolvimento do 

raciocínio lógico ou matemático, a resolução de problemas e a comunicação das ideias 

matemáticas. 

Neste sentido, Martins, et al., (2017), defendem que as: 

 “competências na área de Raciocínio dizem respeito aos processos lógicos que 

permitem aceder a ̀informação, interpretar experiências e produzir conhecimento. 

As competências na área de Resolução de problemas dizem respeito aos processos 

de encontrar respostas para uma nova situação, mobilizando o raciocínio com 

vista a ̀ tomada de decisão, à construção e uso de estratégias e a ̀ eventual 

formulação de novas questões” (Martins, et al., 2017, p. 23). 

Desta forma, a pesquisa e procura de padrões nos diversos contextos pode ser uma 

excelente estratégia, para envolver os alunos na exploração, análise de diferentes tipos de 

padrão/sequência e na identificação/interpretação da regularidade, presente no mesmo. 

Esta pesquisa permitirá aos alunos adquirir novos conhecimentos, estratégias para 

resolver problemas, bem como ser um ponto de partida para o desenvolvimento do 

pensamento algébrico no ensino básico.  

Por acréscimo, devem ser proporcionados aos alunos momentos que envolvam a 

comunicação em grande grupo, onde estes possam partilhar ideias, conhecimentos, 

experiências sobre a temática em estudo, e que sejam confrontados com uma grande 

variedade de padrões. Castro (2014), reforça que o “raciocínio matemático desenvolve-

se através de experiências que favorecem aos alunos oportunidades que incentivem o 

pensamento e em momentos de partilha e debate na sala de aula” (Castro M. d., 2014, p. 

23). 
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1.6. A resolução de problemas e os padrões 
Partilhando a mesma complexidade, a resolução de problemas “proporciona a exploração 

de diferentes tópicos, segundo várias dimensões, permitindo realizar conexões entre 

diferentes áreas da matemática” (Vale, et al., 2011, p. 14).  

Encarando este conceito a partir de diferentes perspetivas, entende-se que a resolução de 

problemas é muito mais do que resolver um problema. Por conseguinte, tal como defende 

Alvarenga &Vale (2007), é: 

“através dos problemas que o aluno pode seguir, tal como os matemáticos, um 

processo de envolvimento e interesse pela descoberta que leva a conseguir, em 

primeiro lugar, intuir os resultados e só depois prová-los. A resolução de 

problemas surge, pois, como uma forma, entre outras, de colocar os alunos numa 

situação de “fazer Matemática” e ainda contribui para uma maior motivação, 

permitindo reduzir o insucesso nesta disciplina” (Alvarenga & Vale, 2007, p. 5). 

Mantendo a mesma lógica, a motivação acresce quando são apresentados aos alunos, 

atividades/tarefas pertinentes e significativas, acompanhadas de um ambiente 

“estimulante e capaz de criar múltiplas oportunidades de discussão e de reflexão entre os 

alunos” (Vale, et al., 2011, p. 14).  

 Analisar, investigar, compreender e por fim resolver um problema, proporciona aos 

mesmos, oportunidades para “formular questões, a elaborar e testar conjeturas, e a fazer 

demonstrações. Assim, pode afirmar-se que a resolução de problemas favorece o 

envolvimento do aluno na sua própria aprendizagem e que este aprende quando consegue 

mobilizar os seus recursos cognitivos e afetivos com vista a atingir um objetivo” (Vale, 

et al., 2011, p. 14). 

Portanto, torna-se claro que a “resolução de problemas permite aprender de uma forma 

ativa, ajudar os alunos a construírem conhecimento matemático novo e também testar os 

seus conhecimentos sobre os diversos temas de ensino” (Boavida, Paiva, Cebola, Vale, 

& Pimentel, 2008, p. 33).  

Desta forma, a resolução de problemas e a temática em estudo estão intrinsecamente 

relacionados, pelo simples facto de a procura e a pesquisa de padrões por si só constituir-

se como uma estratégia de resolução de problemas, bem como a procura e a identificação 

da regularidade existente na mesma, ser encarada como uma atividade de resolução de 

problemas (Castro M. d., 2014, p. 24). 
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Desta forma, através de problemas que envolvam a descoberta de padrões/sequências, 

permite-se aos alunos adquirirem conhecimentos matemáticos, que por sua vez, surgem 

da generalização e representação desse conhecimento, que contribuem para o pensamento 

algébrico.  

Por conseguinte, Warren & Cooper (2008), citado por Vale et al. (2011), defendem que 

o pensamento algébrico pode ser desenvolvido através da análise e exploração de padrões, 

“formulando as seguintes características do seu trabalho em sala de aula: 

 (a) acreditar que os alunos, desde muitos novos, podem envolver-se em 

conversações acerca de generalizações e exprimir essas generalizações utilizando 

sistemas de notação; 

 (b) usar materiais que concretizam as ideias matemáticas a ser exploradas;  

(c) escolher atividades adequadas ao domínio cognitivo dos alunos com quem se 

trabalha;  

(d) encorajar os alunos a partilhar e defender os seus entendimentos com colegas;  

(e) colocar questões diretivas que atinjam o centro da matemática envolvida na 

atividade; 

 (f) introduzir linguagem explícitas que ajude os alunos a formular respostas 

verbais;  

(g) usar uma variedade de representações para ilustrar a mesma ideia matemática;  

(h) encorajar os alunos a visualizar os padrões de mais de uma maneira;  

 (i) aceitar que os alunos errem”. 

 (Vale, et al., 2011, p. 14). 
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1.7. O pensamento algébrico e os padrões  
O estudo da álgebra está fortemente associado “a ̀manipulação simbólica e a ̀resolução de 

equações”. Os alunos desenvolvem o pensamento algébrico ao longo da sua formação 

académica, tendo em conta as aprendizagens adquiridas e através das vastas experiências 

“com números; contudo a álgebra também está fortemente ligada à geometria e ao 

tratamento de dados” (Vale, Palhares, Cabrita, & Borralho, 2007, p. 1).  

Neste sentido, importa clarificar, que de acordo com Vale, et al. (2011):  

 “pensamento algébrico diz respeito à simbolização (representar e analisar 

situações matemáticas, usando símbolos algébricos), ao estudo de estruturas 

(compreender relações e funções) e à modelação. Implica conhecer, compreender 

e usar os instrumentos simbólicos para representar o problema matematicamente, 

aplicar procedimentos formais para obter um resultado e poder interpretar e 

avaliar esse resultado” (Vale, et al., 2011, p. 11). 

A simbologia adjacente a este conceito, permite aos alunos arranjar estratégias para 

resolver ligações e estruturas matemáticas, bem como, utilizá-las na interpretação de 

problemas. Deste modo, o desenvolvimento do pensamento algébrico traduz-se pela 

“capacidade de lidar com expressões algébricas, equações, inequações, sistemas de 

equações e de inequações e funções”, mas não só, acresce também a “capacidade de 

interpretar e usar de forma criativa os símbolos matemáticos, na descrição de situações e 

na resolução de problemas” bem como, “descobrir e comprovar propriedades que se 

verificam em toda uma classe de objetos” (Ponte, Branco, & Matos, 2009, p. 10).  

Por conseguinte, assente na ideia de que “o pensamento algébrico incluiu três vertentes: 

representar, raciocinar e resolver problemas” (Ponte, Branco, & Matos, 2009, p. 11), 

vejamos, no quadro 2, onde constam as vertentes fundamentais do pensamento algébrico:  
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Quadro 2:Vertentes fundamentais do pensamento algébrico. 

 

(Ponte, Branco, & Matos, 2009, p. 11) 

Neste contexto, torna-se claro que o estudo da álgebra não se traduz somente na resolução 

de equações, mas sim na capacidade de pensar algebricamente tendo em conta os vários 

contextos, relações, regularidades. Desta forma, a observação e análise de padrões 

constituem uma ponte para o estudo deste conceito, uma vez que através das diferentes 

experiências com os mesmos, é possível desenvolver o pensamento algébrico. 

Mason (1996), citado por Vale et al., (2011), assume que a “observação de padrões, a sua 

descrição e generalização tem sido considerada uma abordagem relevante na transição da 

aritmética para a álgebra” (Vale, et al., 2011, p. 15).  

Desta forma, ao nível do ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, podemos 

referir que as tarefas que envolvem padrões, permitem às crianças e aos alunos 

reconstruir/construir o seu conhecimento/ significado, conduzindo os mesmos a pensarem  

genericamente, ou seja, a generalizar, para desmitificar e explicitar  as regulariedades 

existentes, bem como, as possiveis relações existentes nos mesmos. Por sua vez, estes 

processos “de generalização promovem e desenvolvem o pensamento algébrico mas 

também o exigem” (Vale, et al., 2011, p. 16). 
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1.8. Contributo da utilização de diversos materiais/recursos ou 

situações do quotidiano para a motivação da aprendizagem dos 

padrões/sequências 
Nos dias de hoje, é considerado por qualquer agente educativo, a importância/adequação 

dos recursos para a dinamização das atividades/tarefas matemáticas e o papel que 

apresentam na aprendizagem. De facto, os recursos materiais têm a finalidade de auxiliar 

as crianças/alunos nas diferentes brincadeiras/explorações e concretizações das tarefas 

propostas, através da manipulação/exploração dos mesmos, permitindo-lhes estruturar o 

seu pensamento e articular/assimilar os conteúdos subjacentes à sua exploração e 

descobertas.  

Os vários tipos de materiais existentes, para a introdução de conceitos matemáticos, 

devem ser sempre de fácil utilização, manuseamento, atrativos e com interesse 

pedagógico. Podem ser classificados como materiais estruturados, como os materiais 

sólidos a que recorremos e que já têm por si só uma finalidade matemática estabelecida 

como, por exemplo, os blocos lógicos, ou como materiais não estruturados, considerados 

recursos que podemos disponibilizar às crianças/alunos, tais como tampas, folhas de 

árvores, caixas, botões, entre outros, que permitem abordar determinados conceitos 

matemáticos, de forma lúdica e criativa.  

De acordo com as OCEPE (2016), “a escolha dos materiais deverá atender a critérios de 

qualidade e variedade, baseados na funcionalidade, versatilidade, durabilidade, segurança 

e valor estético” (Silva I. L., Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 26). Neste sentido, dada a 

relevância da temática em questão, podem ser proporcionadas às crianças diferentes 

experiências/explorações com padrões/sequências que envolvam a manipulação de 

diferentes materiais, sendo estes estruturados ou não estruturados. Tal como afirma, 

Mendes & Delgado (2008): 

“as experiências com padrões devem ser alicerçadas em materiais diversos, tais 

como: cubos, blocos lógicos, fichas coloridas, palhinhas, utensílios do dia-a-dia e 

materiais de desperdício (tampas de garrafas, pacotes, caixas de fósforos, papel de 

embrulho, paus de gelado, ...). Também o facto de se poder usar materiais 

diferentes para representar o mesmo padrão, ajuda a ̀generalização do mesmo” 

(Mendes & Delgado, 2008, p. 62). 



 

 18 
 

 

Os materiais não estruturados ou situações do dia a dia, interligados com um ambiente 

propício/estimulante, permitem às crianças/alunos, participar ativamente no seu processo 

de aprendizagem, construindo e desconstruindo o seu próprio conhecimento. Para tal, é 

necessário que o educador/professor, planifique, defina estratégias, selecione 

adequadamente os recursos e reflita sobre a sua própria ação pedagógica.   

Esta opinião é partilhada por Santo e Luz (2012), citado por Souza & Santo (2013), “um 

dos grandes desafios e, sobretudo, oportunidades para uma aprendizagem significativa é 

transformar a aula em um espaço coletivo e privilegiado que permita não mais a mera 

transmissão de informações, mas sim a construção de saberes e debates acerca de questões 

inerentes aos seus estudos e as suas vivências” (Souza & Santo, 2013, p. 71).  

Relativamente à seleção de recursos, na perspetiva de Caldeira (2014), estes não podem 

ser considerados: 

“"bons" ou "maus", mas sim se têm um uso pertinente ou não, consoante o que 

desejamos que eles concretizem. Devem ser convenientemente seleccionados e 

utilizados, permitindo motivar e envolver activamente os alunos, respeitando 

diferenças, possibilitando a representação concreta de ideias abstractas e dando 

oportunidade de descobrirem relações e formularem generalizações” (Caldeira, 2014, 

p. 36). 

Desta forma, a observação e a manipulação dos diferentes materiais pertinentes, 

principalmente de materiais que apresentem significado para as crianças/alunos, 

permitirão um maior envolvimento dos mesmos nas atividades/tarefas propostas e 

consequentemente motivá-las-á para a aprendizagem. Assim, ao observarem os materiais 

disponíveis, as crianças/alunos são convidadas a produzir, a investigar e a descobrir. 

Além disso, ao longo do processo educativo é fundamental que exista um input do adulto, 

como defende Duffy (2004), pois a simples acessibilidade aos materiais não é suficiente. 

Se existir interação entre o adulto e as crianças/alunos durante a utilização dos materiais, 

abrem-se novas oportunidades de aprendizagem, as crianças/alunos tiram maior partido 

dos materiais e descobrem novas formas de utilizá-los.  



 

 19 
 

 

2. Estudo Empírico  
2.1. Problemática em estudo e a sua contextualização  

 
O presente estudo surgiu no âmbito da PP II, com vista a ter continuidade na PP III. 

A PP II ocorreu no Centro Infantil S. João Batista, localizado na Escola Mário Beirão. 

Este Centro está integrado na rede pública pertencente ao Agrupamento de Escolas nº 2 

de Beja.  

Esta prática foi realizada na sala D com um grupo de vinte e uma crianças à 

responsabilidade da educadora cooperante no ano letivo 2019/2020, com idades 

compreendidas entre os quatros e os sete anos de idade. 

A PP III iniciou-se no Jardim Infantil Nossa Senhora da Conceição de Beja, instituição 

de cariz particular, numa turma de alunos do 2º ano de escolaridade, do 1º Ciclo do Ensino 

Básico. Esta prática contou apenas com quatro semanas presenciais e foi interrompida 

devido ao confinamento derivado da doença COVID-19 e consequentemente da alteração 

do modelo de prática profissional1. 

O tema do estudo, integrado no âmbito das PP II e PP III, relaciona-se com a área da 

matemática, como já mencionado anteriormente na fundamentação teórica, uma vez que 

considero tratar-se de uma área bastante interessante. De início, deparei-me com alguns 

possíveis temas que poderia aprofundar, mediante os interesses manifestados pelas 

crianças do grupo. Contudo, após a reflexão e a observação da reação das crianças do 

grupo a uma atividade que surgiu no âmbito do projeto sobre as árvores2, que continha 

uma sequência de atividades didáticas e que abordava a noção de padrão, levou a que 

enveredasse por esta problemática. De facto, foi notória a curiosidade das crianças do 

grupo por esta temática.  

 Após realizar a respetiva atividade e pesquisar mais sobre o tema, constatei a relevância 

desta temática, adquiri conhecimentos mais profundos, bem como novas estratégias, não 

só para prosseguir com o estudo, bem como para o colocar em prática. 

 
1 Ver anexo II- Alteração do Modelo de Prática III- Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
2Ver anexo III- Projeto, “As Árvores”.  
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O presente estudo foi colocado em prática com o grupo de criança no contexto de Pré-

Escolar. De salientar, que ao nível do 1º Ciclo do Ensino Básico, as atividades não foram 

realizadas presencialmente pelos alunos, devido à alteração do modelo da PP III, sendo 

apresentadas de seguida como possíveis propostas didáticas a desenvolver na prática 

pedagógica futura. 

2.2. Questões e objetivos da investigação  

Nesta fase do estudo, o investigador, deve fazer o levantamento das questões que 

sustentam todo o processo da investigação, a análise e as considerações finais. De acordo 

com Prodanov & Freitas (2013), durante este processo deverá ocorrer “discussão, 

investigação, decisão ou solução” (Prodanov & Freitas, 2013, p. 83). 

Assim, dada a especificidade do presente estudo, definiram-se as seguintes questões: 

-A seleção adequada dos materiais/objetos contribui para o sucesso da 

aprendizagem na matemática, nomeadamente no que respeita o estudo de 

diferentes padrões? 

- Como é que a exploração de diferentes contextos do dia a dia pode estimular, ou 

gerar oportunidades, para descobrir, analisar e criar padrões?  

- Qual o impacto da observação e exploração de diferentes padrões e regularidades 

do quotidiano na motivação dos alunos e na construção do conhecimento e de 

outras capacidades subjacentes ao processo de aprendizagem, nestes níveis de 

ensino nesta temática?  

Como sabemos, deve existir uma estreita relação entre as questões formuladas e os 

objetivos definidos no estudo, de forma a possibilitar a estruturação e organização a seguir 

na investigação. Deste modo, partindo das questões referidas anteriormente, definiram-

se os seguintes objetivos que servem de base para a presente investigação: 

o Sensibilizar para a presença de padrões no quotidiano; 

o Promover diferentes tarefas através da observação e análise de determinados 

objetos do quotidiano, que permitam aos alunos descobrir e analisar padrões e 

sequências; 

o Mobilizar conhecimentos matemáticos, em particular ao nível dos 

padrões/sequências, partindo de contextos/situações de sala de aula; 
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o Estimular a exploração de diferentes estratégias para potenciar as aprendizagens 

ao nível da observação, análise e produção de diferentes padrões. 

 

2.3. Metodologia de investigação  
Do ponto de vista construtivista, espera-se, nos dias de hoje, que o professor/educador, 

seja crítico, reflexivo e pró-ativo, na perspetiva de proporcionar aprendizagens 

significativas aos alunos/crianças. Para tal, é necessário refletir sobre a sua ação.  

Assim, a metodologia utilizada para a concretização do presente estudo é uma 

metodologia de natureza qualitativa e com caraterísticas de investigação-ação, pois esta 

permite ao investigador estruturar o seu estudo, envolver-se, inteirar-se, observando e 

refletindo sobre o mesmo.  

Desta forma, a investigação qualitativa permite ao investigador contactar diretamente 

com o seu objeto de estudo, que neste caso em particular, se traduz na análise ao conteúdo 

dos materiais produzidos pelas crianças, no sentido do interpretar e compreender, tal 

como Freixo (2018), afirma que o:  

 “objetivo desta abordagem de investigação utilizada para o desenvolvimento do 

conhecimento é descrever ou interpretar, mais que avaliar. Esta forma de 

desenvolver o conhecimento demonstra a importância primordial da compreensão 

do investigador e dos participantes no processo de investigação. Esta abordagem 

é uma extensão da capacidade do investigador em dar um sentido ao fenómeno”  

(Freixo, 2018, p. 173). 

 No que respeita as suas características, Cardoso (2014) defende que “a investigação-ação 

tem uma especificidade própria: a sua ênfase não está tanto em obter um conhecimento 

científico generalizável, mas um saber contextualizado, que corresponde a uma situação 

e propósito particular” (Cardoso, 2014, p. 41). Efetivamente, esta metodologia permite 

ao investigador refletir constantemente sobre a sua ação, identificar aspetos a melhorar e 

adequar estratégias e recursos para melhorar a mesma.  

De acordo com Lourenço et al. (2005) trata-se de uma metodologia de investigação 

“...que permite a ligação efectiva e eficiente entre a investigação e a sua aplicação em 

termos práticos no processo educativo. O objectivo final é obter respostas que sejam 
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aplicáveis na prática diária dos intervenientes e que possam ser transmitidas a outras 

pessoas interessadas” (Lourenço, Oliveira, & Monteiro, 2005, p. 1). 

Para o presente estudo, a estagiária desempenhou em simultâneo o papel de investigadora 

e de educadora (Cardoso, 2014, p. 41), onde foram delineadas estratégias para abordar 

padrões/sequências no ensino da matemática e dinamizadas tarefas em contexto de 

educação Pré-Escolar, visto que existiu intervenção neste contexto de ensino. Foi 

necessário observar e refletir, para se obter dados concretos e informação credível sobre 

a temática em estudo.  

No Pré-Escolar, segundo Amado (2014), estamos perante uma metodologia de 

investigação ação, na modalidade de investigação-na/pela-ação, pois esta remete para “a 

produção de conhecimento (objetivos de investigação), para a introdução de mudanças 

(objetivos de inovação) e de formação de competência nos participantes (objetivos de 

formação). Contribui muito para essa complexidade o facto de se tratar de um processo 

coletivo que envolve investigadores e a sociedade em estudo” (Amado, 2014, p. 191). 

Contudo, relativamente ao contexto de ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, não foi 

possível colocar em prática as diferentes propostas de atividades, tendo em conta a 

interrupção da PP III. Neste sentido, foi elaborada uma proposta didática para abordar 

padrões/sequências no ensino da matemática, direcionada para o 2º ano de escolaridade, 

que acabou por encaminhar a presente investigação, relativamente a esta valência, para 

uma das modalidades que integram a metodologia adotada, sendo esta, a modalidade 

investigação para a ação.  

Desta forma, tal como afirma Esteves (1986) citado por Amado (2014), a modalidade 

investigação-para-a-ação surge na necessidade de obter “informações/conhecimento de 

uma situação/problema a fim de agir sobre ela e dar-lhe solução” (Amado, 2014, p. 191).  

Apesar da ação na valência de ensino no 1º Ciclo estar condicionada, todas as outras fases 

que caracterizam esta metodologia “investigação-ação”, permitiram ao investigador 

adquirir novos conhecimentos para melhorar a sua prática educativa.  

Posto isto, segundo Fonseca (2012), com a adoção “deste processo metodológico 

observamos um conjunto de fases - planificação, ação, observação, reflexão, avaliação e 

reformulação - que se desenvolvem de forma contínua e em movimento circular, 
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possibilitando o início de novos ciclos que desencadeia novas espirais de experiências de 

ação reflexiva” (Fonseca, 2012, p. 20). 

2.4. Instrumentos de recolha de dados e procedimentos 
No presente estudo, e no que diz respeito à implementação da ação em contexto de 

Educação Pré-Escolar, as técnicas e instrumentos de pesquisa utilizados para a recolha de 

dados incidiram, essencialmente, na observação direta, em registos escritos dos diálogos 

efetuados com o grupo de crianças, nas/em fotografias e num (guião) de entrevista à 

educadora cooperante (guião em Apêndice II).   

Em relação ao contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico, efetuou-se, exclusivamente, uma 

análise documental, uma vez que não existiu a possibilidade de implementação.  

De acordo Latorre (2003) citado por Coutinho et al., (2009): 

“professor/investigador, este tem que ir recolhendo informação sobre a sua própria 

acção ou intervenção, no sentido de ver com mais distanciamento os efeitos da 

sua prática lectiva, tendo, para isso, que refinar de um modo sistemático e 

intencional o seu “olhar” sobre os aspectos acessórios ou redundantes da realidade 

que está a estudar, reduzindo o processo a um sistema de representação que se 

torne mais fácil de analisar, facilitando, assim, a fase da reflexão” (Coutinho, et 

al., 2009, p. 371).  

Sobre a observação e segundo, Freixo (2018), “observação significa constatação de um 

facto, quer se trate de uma verificação espontânea ou ocasional, quer se trate de uma 

verificação metódica ou planeada” (Freixo, 2018, p. 223). 

A observação faz parte das estratégias adotadas por qualquer docente para regular a sua 

prática educativa, para que desta forma possa recolher e organizar a informação para 

beneficiar a aprendizagem dos seus alunos. Perante esta perspetiva, considero que este 

instrumento é fundamental, pois permitiu-me observar o comportamento das crianças ao 

inteirarem-se de conhecimentos sobre padrões/sequências na matemática; ver como estas 

analisaram as diferentes sequências expressas na cartolina; a forma como articularam os 

conhecimentos adquiridos numa primeira abordagem para os colocar em prática, para 

formar/construir novos padrões, bem como, observar como o grupo adquiriu 

conhecimentos sobre a temática em estudo, como se comportou e interagiu em grande 

grupo, entre outros aspetos relevantes.  
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Esta observação ocorreu de forma direta que, segundo Fonseca (2012), “é considerada 

um método interativo..., pois implica a presença do observador nos acontecimentos que 

está a observar. Ao envolver-se com as pessoas e acontecimentos de uma forma mais 

direta o investigador torna-se um conhecedor mais profundo da realidade que está a 

observar” (Fonseca, 2012, p. 25).   

Assim, para observar o grupo de crianças da sala D, na qual participei na situação em 

estudo, assumi a forma de observação participante. Esta segundo Freixo (2018): 

“Tem lugar quando o investigador participa na situação estudada, sem que os 

demais elementos envolvidos percebam a posição do observador participante. O 

observador incorpora-se de forma natural ou artificialmente no grupo ou 

comunidade estudada, sendo que se considera incorporação natural quando o 

investigado já é elemento do grupo investigado” (Freixo, 2018, p. 224). 

Ao longo dessa participação, e após a implementação de cada tarefa, o registo das 

observações, concretizaram-se através de vários apontamentos pertinentes relacionados 

com cada tarefa, dos diálogos/intervenções das crianças em grande/pequeno grupo, bem 

como das dificuldades observadas. Por sua vez, considero que o registo fotográfico 

também foi um fator bastante positivo, pois as fotografias permitem rever, analisar e 

refletir em tempo real a ação concretizada.  

A entrevista, segundo Freixo (2018) é considerada “uma técnica que permite o 

relacionamento estreito entre entrevistador e entrevistado” (Freixo, 2018, p. 221). Na 

perspetiva do mesmo autor, a entrevista pode ser classificada quanto à sua 

operacionalização em: 

• Entrevistas estruturadas - “... quando as questões se encontram previamente 

formuladas, isto é, quando o entrevistador estabelece um guião prévio de 

perguntas, não havendo liberdade de alteração dos tópicos ou inclusão de outras 

questões supervenientes (...)”; 

• Entrevistas não-estruturada - “neste tipo de entrevistas o investigador procura 

livremente, sem recurso a qualquer guião previamente elaborado, conseguir 

através da conversação dados que possam ser utilizados em análise qualitativa, ou 

seja, aspetos considerados mais relevantes de um problema de investigação”. 

(Freixo, 2018, p. 221) 
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No entanto, a tipologia de entrevista adotada foi do tipo semiestruturada, onde foi 

elaborado um guião de entrevista, com questões relacionadas com o tema a realizar à 

educadora cooperante da sala D, no sentido de obter mais informações sobre 

padrões/sequências e perceber a sua perspetiva relativamente ao tema em questão. O 

Guião encontra-se disponível no Apêndice II. 

A seleção desta tipologia de entrevista deve-se ao facto de apresentar um carácter mais 

flexível e informal, uma vez que tinha a intenção de propor a mesma à educadora 

cooperante, no final da PP II. No entanto, esta acabou por não se concretizar por diversas 

razões, sendo o principal motivo a doença COVID-19. 

Por sua vez, considero que a concretização da mesma teria sido uma mais-valia para a 

presente investigação, pois neste instrumento, como defende Miranda (2009), 

“...cominam-se perguntas abertas com perguntas fechadas, onde o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O entrevistador deve seguir um 

conjunto de questões previamente definidas, mas fá-lo num contexto semelhante ao de 

uma conversa informal” (Miranda, 2009, p. 42). 

Relativamente à análise documental, esta permitiu-me através dos conhecimentos 

adquiridos, refletir e analisar as diferentes propostas de atividade e prever/especular 

possíveis procedimentos, bem como algumas dificuldades que podem surgir no caso de 

as mesmas virem a ser concretizadas. De acordo com Latorre (2003), citado por Coutinho, 

et al., (2009), “centra-se também na perspetiva do investigador e implica uma pesquisa e 

leitura de documentos escritos que se constituem como boa fonte de informação” 

(Coutinho, et al., 2009, p. 373). 

Todas as informações recolhidas através destes instrumentos, em conformidade com os 

conhecimentos adquiridos ao longo da investigação, com base na revisão da bibliografia, 

permitiram-me refletir, obter dados concretos e informação credível sobre a temática em 

estudo, bem como obter resposta às questões de partida e aos objetivos delineados.  

 

 

 



 

 26 
 

 

2.5. Caraterização dos participantes   

o Prática Profissional II – Contexto de Educação Pré-Escolar 

 

• Sala D do Centro Infantil S. João Batista 

Grupo heterogéneo, constituído por vinte e uma crianças, sendo onze do sexo feminino e 

dez do sexo masculino (ver gráfico 1), com idades compreendidas entre os quatro e os 

sete anos de idade (ver gráfico 2), de acordo com os dados recolhidos até “até 31 de 

dezembro do presente ano” (Ricardo, 2019/2020, p. 1). Trata-se de um grupo reduzido 

com apenas vinte e uma crianças, devido à inclusão de duas crianças com Necessidades 

Educativas (ver anexo I3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ver anexo I- Características do ambiente educativo. 
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48%

11

52% 

Género
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Gráfico 1: Género das crianças do grupo de Pré-Escolar 
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Gráfico 2: Idade das crianças do grupo de Pré-Escolar 

 
 

o Prática Profissional III – Contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico  

 

• 2º Ano do Jardim Infantil Nossa Senhora da Conceição de Beja 

A turma é constituída por vinte cinco alunos, com idades compreendidas entre os setes e 

os nove anos de idade, dos quais dezasseis alunos são do sexo masculino e nove do sexo 

feminino (ver Gráfico 3). Como já foi mencionado, anteriormente, os alunos frequentam 

o 2º ano de escolaridade do Ensino Básico. 

Importa, frisar, que o período de contacto presencial com o grupo de alunos do 1º Ciclo 

do Ensino Básico, deteve apenas a duração de quatro semanas, devido ao encerramento 

das instituições de ensino por ordem do Governo, tendo em conta a doença COVID-19.   
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Gráfico 3: Género dos alunos da turma do 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Desta forma, torna-se evidente que existe uma diferença percentual de vinte e oito por 

cento, entre os géneros. Porém, relativamente, a ̀faixa etária do grupo em questão, esta 

centra-se em torno dos sete/oito anos de idade, à exceção de um aluno que detém nove 

anos, que por sua vez, encontra-se a repetir o 2º ano de escolaridade.  

3. Intervenção  
Tal como já foi mencionado a investigação decorreu da PP II, em contexto de Educação 

Pré-Escolar, com vista a ter continuidade no desenvolvimento da PP III, em contexto de 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Contudo, apenas a intervenção em contexto de Educação Pré-Escolar ocorreu como era 

expectável, pois o estágio presencial, em contexto de Ensino do 1º Ciclo apresentou uma 

duração de quatro semanas, tendo sindo suspenso e posteriormente alterado, face ao 

encerramento dos estabelecimentos de ensino, devido à doença COVID-19.  

Tal como se pode ver no Anexo II, a alteração do modelo de PP III, em contexto de Ensino 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, consistiu na elaboração de reflexões diárias, devidamente 

fundamentadas, referentes às sessões do programa # Estudo em casa, transmitido pela 

RTP Memória, elaboração de vídeos didáticos relativos às diferentes áreas do saber, 

acompanhados dos respetivos guiões (guião de vídeo e guião de atividades).  

9; 36%

16; 64%

feminino masculino
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Tais alterações, condicionaram de certa forma, a implementação do estudo em contexto 

de 1º Ciclo, uma vez que não foi possível colocar em prática quaisquer propostas de 

atividade, dado ao avanço da pandemia.  

Neste sentido, importa frisar que o capítulo que se segue diz respeito ao desenvolvimento 

do estudo em contexto de Educação Pré-Escolar, decorrente da intervenção na sala D e 

por sua vez, no desenvolvimento do estudo em contexto de Ensino do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, referente à proposta didática, elaborada face à alteração da PP III, com vista ao 

desenvolvimento da mesma numa ação futura. 

Por fim, tratando-se de uma investigação que surge dos possíveis contextos das respetivas 

práticas profissionais, ou seja, em contexto de estágio, a presente investigação visa dar 

resposta às questões de partida e aos objetivos pré-estabelecidos.  

 
3.1. Desenvolvimento do estudo em contexto de Pré-Escolar 

Tal como já foi mencionado anteriormente, a prática decorreu na sala D no Centro Escolar 

S. João Batista, tendo a duração de quinze semanas, nas quais a intervenção decorreu à 

3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira, da parte da manhã, compreendidas entre os seguintes períodos: 

o De quinze de outubro a dezassete de dezembro de dois mil e dezanove; 

o De sete a vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte: 

Nesta intervenção, a minha atuação pedagógica pautou-se, essencialmente, por dar 

continuidade à metodologia, organização e dinâmica adotada pela educadora cooperante, 

relativamente ao trabalho iniciado e aos objetivos pré-estabelecidos pela mesma no início 

do ano letivo.  

Por conseguinte, importa frisar que a educadora responsável pela sala, não considera a 

sua prática educativa uma metodologia única/específica e atribuiu especial importância à 

metodologia de trabalho projeto.  

Na perspetiva de Leite et al. (1989), citado por Vasconcelos et al. (2011), a metodologia 

em questão é “assumida em grupo que pressupõem uma grande implicação de todos os 

participantes, envolvendo trabalho de pesquisa no terreno, tempos de planificação e 

intervenção com a finalidade de responder aos problemas encontrados” (Vasconcelos, et 

al., 2011, p. 10). 
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Como já referi anteriormente, este grupo de crianças é bastante ativo, participativo, 

comunicativo, contribuindo significativamente com novas temáticas/temas para a 

planificação de novas atividades, bem como para o desenvolvimento de novos projetos, 

o que foi sempre tido em consideração nas minhas propostas de atividades.  

Neste sentido, ao longo da minha prática pedagógica, pude integrar e dinamizar alguns 

projetos que já se encontravam em curso, bem como iniciar outros. No decorrer do projeto 

que envolveu a investigação das características de três árvores específicas (castanheiro, 

romãzeira e pinheiro) e mediante algumas produções realizadas pelo grupo, deparei-me 

com a potencialidade de trabalhar o tema, padrões e regularidades, na matemática.  

 

o Atividades Pré-Escolar 

Tal como já foi mencionado anteriormente a presente investigação surgiu no âmbito do 

projeto, “As Árvores” e das diferentes produções elaboradas pelas crianças no decorrer 

do mesmo, após a observação em meio ambiente e análise das características (folhas, 

frutos) das diferentes árvores (castanheiro, romãzeira e pinheiro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5: Observação a olho nu da folha de "romãzeira". Figura 4: Observação a olho nu dos ramos de uma das 
árvores estudadas. 
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As diferentes produções foram replicadas em várias fotocópias (ver figura 11), que 

possibilitaram a dinamização de três atividades, tal como podemos ver no Apêndice I. 

Estas, por sua vez, representam o material do quotidiano  e a situação do dia a dia que 

está intrínseca na ação, neste caso concreto, são as folhas das árvores exploradas.  

 

 

 

 

 

Figura 6: Recriação da árvore 

a “Romãzeira” 

Fi
g
u
r
a 
1
1: 
R
e
p
re
se
nt
a

Fi
gu
ra 
10: 
Re
pli
ca
çã
o 

Figura 6: Recriação do 
“Castanheiro”. 

Figura 7:Recriação da árvore “Romãzeira”. Figura 8: Registo da informação de uma das árvores 
estudadas. 

Figura 9: registo da observação 
da folha do pinheiro. Figura 10: Representação das folhas com 

tinta natural. 

Figura 11: Replicação das produções das 
crianças. 
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O facto, das atividades terem como ponto de partida as diferentes produções das crianças, 

que neste caso representam o contexto real das experiências vivenciadas no decorrer do 

projeto, contribuiu de forma positiva para o envolvimento do grupo nas diferentes tarefas. 

Neste sentido, considero que a seleção deste material contribuiu de forma significativa 

para a motivação e interesse do grupo de crianças em questão para a temática em estudo, 

pois foi possível observar, analisar, comentar e criar padrões/sequências com as mesmas.  

Desta forma, a motivação é um fator determinante no processo de aprendizagem e é 

encarada por Lima (2004) citado por Aguiar (2013), como sendo “a mola propulsora da 

aprendizagem” (Aguiar, 2013, p. 4).   

O quadro seguinte dá a conhecer as tarefas que foram implementadas, no âmbito da PP 
II: 

 

 

Quadro 3: Apresentação das tarefas implementadas em contexto de Pré-Escolar 

 

 

 
 

Fase  Designação da tarefa Aprendizagens a promover: 

Fa
se

 1
 

Ponto de partida: 

Produções/desenhos 

elaborados no âmbito 

do projeto, “As 

Árvores” 

 

Tarefa 1- Folha a folha, 

formo um padrão! 

 

• Reconhecer e operar com 

formas geométricas e figuras, 

descobrindo e referindo 

propriedades e identificando 

padrões, simetrias e 

projeções; 

• Desenvolver a capacidade de 

criação de padrões. 

 

Tarefa 2- Vamos formar um 

padrão 

 

 

Tarefa 3- Padrão coletivo 
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3.3.1. Análise da Tarefa 1- Folha a folha, formo um padrão! 
(ver apêndice I) 

A tarefa foi implementada no período da manhã, após o acolhimento, momento que 

privilegia o diálogo e a comunicação em grande grupo. Aproveitando a disposição das 

crianças, partiu-se para a apresentação, e por sua vez, exploração de uma cartolina pré-

elaborada, bem como as ilustrações que foram produzidas pelas crianças ao longo do 

projeto. Estas por sua vez, multiplicaram-se por inúmeras fotocópias no âmbito das 

atividades.  

 

 

 

 

 

Analisada e explorada em conformidade com o grupo, chegou-se à conclusão, que as 

diferentes sequências, intituladas de “filinhas” por parte da criança MI, poderiam ter 

continuidade, se fossem acrescentados mais elementos, e por sua vez, a forma como estas 

se encontravam dispostas, originavam/formavam um padrão/sequência.  

 

 

Figura 12: Representação das folhas de romãzeira. 

Figura 13: Cartolina pronta a ser apresentada ao grupo. 
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Por sua vez, após a análise e exploração do primeiro padrão, a interpretação dos restantes 

ocorreu de forma mais fluída, bem como a interação de outras crianças no diálogo. Desta 

forma, não sendo notórias grandes dificuldades, considero que a atividade foi bastante 

positiva e a maioria das crianças entendeu o propósito/finalidade da mesma, tendo 

chegado à conclusão que era possível dar continuidade às diferentes sequências de 

imagens infinitamente e que as mesmas formam diferentes padrões/sequências. 

Assim sendo, torna-se claro que a presente atividade visou, essencialmente, introduzir o 

tema em questão e suscitar o interesse das crianças para o mesmo, partindo da análise e 

exploração da cartolina com diferentes padrões de repetição, do tipo, 

(121212,123123,112112112). 

R: A folha do castanheiro é primeiro. 

I: Porque achas isso? 

R: A folha do castanheiro é a folha grande. 

I: Assim para chegarmos ao fim da tira de cartolina só 

vamos utilizar as folhas grandes? 

M: Não!! Temos de pôr também folhas pequeninas! 

I: Então temos de utilizar as duas (folha grande e folha 

pequena) para completar esta tira? 

S: Sim! Temos de colar folha grande, depois pequenina 

e depois grande e depois pequenina.  

 

Figura 14: Primeiro padrão/sequência explorada pelo 
grupo. 
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Considerações  
Numa perspetiva global, a atividade foi bastante positiva, pois a maioria das crianças, 

entendeu o propósito/finalidade da mesma, tendo completando os padrões existentes na 

cartolina e refletido sobre a formação/organização dos mesmos. 

o Aspetos positivos  
Como aspeto relevante, denoto a motivação que o grupo de crianças demonstrou ao longo 

da concretização da atividade. Pois, o facto de ter valorizado os desenhos/produções que 

realizaram anteriormente, contribuiu significativamente para o sucesso da mesma.  

Por sua vez, o facto da atividade partir de uma situação concreta, permitiu ao grupo de 

crianças completar e identificar quatro padrões distintos, bem como perceber a sua 

organização/formação, detendo significado para o mesmo.  

Figura 19: Cartolina Completa. 

Figura 15: Exemplo 1 do tipo de padrão 121212. 

Figura 16: Exemplo 2 do tipo de padrão 121212. 

Figura 17: Exemplo 1 do tipo de padrão 123123123. 

Figura 18: Exemplo 2 do tipo de padrão 123123123. 
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Assim, a presente tarefa, bem como as restantes, estão relacionadas com vivências do seu 

dia a dia, associadas ao envolvimento do grupo no projeto “As Árvores”. Estas tarefas 

mostram-nos a importância da seleção adequada do material para a dinamização das 

tarefas, uma vez que tem por base as folhas reais das árvores exploradas que podem ser 

designadas de material do uso do quotidiano. As folhas foram observadas, analisadas, 

exploradas, manipuladas e consequentemente desenhadas pelas crianças no decorrer do 

mesmo.  

No entanto, apesar das tarefas terem como material necessário as produções das crianças, 

representadas nas diferentes fotocópias, estas traduzem todo um processo que partiu de 

um momento de observação e manipulação das folhas das diferentes árvores vivenciado 

pelos intervenientes, o que as torna significativas.  

Ao nível da matemática, torna-se também evidente que a dinamização da atividade 

permitiu, na minha perspetiva, desenvolver/fomentar o raciocínio lógico nas crianças 

através da exploração e análise dos diferentes padrões; identificar diferentes 

características dos objetos (folhas), tais como o tamanho, a forma e a cor; bem como, 

desenvolver a orientação espacial (esquerda-direita, antes e depois, a seguir). 

Por conseguinte, considero também como ponto positivo, a forma como esta foi 

dinamizada, tendo privilegiado sobretudo o diálogo e a partilha de ideias para 

abordar/introduzir o tema em questão, pois “dar voz” as̀ crianças é de extrema 

importância e um excelente ponto de partida para motivá-las para a aprendizagem.  

Por fim, outro aspeto relevante traduz-se no facto que a maioria das crianças conseguiu 

reconhecer as respetivas folhas/ilustrações correspondentes e necessárias para dar 

continuidade aos padrões/sequências presentes na cartolina. Além de que, permitiu 

também desenvolver a comunicação oral, através do diálogo e da partilha de ideias.  

o Dificuldades  
A principal dificuldade assentou na interpretação, por parte das crianças, dos dois últimos 

padrões, que detêm um padrão do tipo ABCABC e AABAAB. Esta dificuldade fez-se 

sentir, sobretudo, por parte das crianças mais novas, uma vez que se tratam, de padrões 

mais complexos que os dois primeiros. 

Por sua vez, da parte do investigador, denoto para a organização e gestão do grupo no 

decorrer da atividade, pois ao refletir sobre o modo como decorreu a atividade, considero 

que deveria ter realizado, posteriormente, uma reflexão individual com as crianças mais 
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novas do grupo, para reforçar/consolidar os conhecimentos adquiridos, pois existe sempre 

a possibilidade de estas serem influenciadas pelo raciocínio dos colegas mais velhos e 

mais participativos.  

Por fim, considero também que a disposição dos padrões na cartolina, bem como a 

estrutura da mesma (largura) condicionou a possibilidade de dar continuidade aos padrões 

apresentados, caso fossem adicionados mais módulos. Além de que, considero, também, 

que esta poderia ter sido mais apelativa e criativa. Uma vez finalizada e afixada na parede 

não correspondeu às minhas expectativas.  

 

3.1.2. Análise da tarefa 2- Vamos formar um padrão4! 
 
A presente atividade teve como intuito não só consolidar a temática em estudo, como 

também fomentar o trabalho em pequeno grupo, desenvolver o raciocínio lógico de cada 

criança e apelar à sua criatividade, interligando a matemática e a expressão plástica.  

 Uma vez, disposto na mesa, designada de mesa de trabalhos, o grupo de crianças foi 

dividido em grupos de dois elementos. A cada par foi entregue, uma tira de cartolina e as 

respetivas fotocópias referentes aos desenhos que elaboraram anteriormente no âmbito 

do projeto, detendo, assim, uma vasta seleção de imagens que permitiram a elaboração 

de diferentes tipos de padrão de repetição.  

 
4 Ver apêndice I. 
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Posto isto, partiu-se para a elaboração dos diferentes padrões, onde cada grupo selecionou 

as imagens que mais lhe agradou, recortou-as e de seguida colou-as na respetiva cartolina. 

Por sua vez, de maneira a dar apoio a todos os grupos, ao longo da concretização da tarefa, 

contou-se com a ajuda da educadora cooperante professora titular da sala, bem como da 

auxiliar de ação educativa.  

Desta forma, durante a elaboração dos diferentes padrões, surgiram pequenos diálogos 

com os pares, como os que são explicitados de seguida: 

Figura 20: Crianças a concretizar a tarefa a pares. 

 

Figura 21: Crianças a concretizar a tarefa a pares.  
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B: Catarina, ficamos com estes porque 

parecem uma mão e este uma unha gigante! 

I: Boa! Então e como vão organizar as vossas 

imagens? 

T: Esta vai ficar aqui (apontando para a folha 

de pinheiro) e depois esta e esta. 

B: Assim, grande, pequena, pequena! 

I: Parece-me bem! Então continuem que a 
Catarina vai registar o momento. 

 

TB: Catarina, a M, pôs esta folha aqui! Está mal! 

I: Diz-me o que se passa? 

TB: Está mal! Temos de tirar! 

I: Vamos observar o vosso padrão? 

M: Folha pinheiro, pinheiro e castanheiro; 
pinheiro, pinheiro e castanheiro (...); pinheiro, 
castanheiro e pinheiro. 

TB: Está mal! 

I: Assim, como fazemos para voltar a ter um 
padrão? 

TB: Tiramos esta aqui, grande! 

M: Colamos a folha de pinheiro! 

 

Figura 22: Exemplo de um padrão/sequência organizado por um dos pares.  

Figura 23: Registo de uma interação com um dos pares. 
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Depois de concluída a tarefa, cada par, apresentou o seu padrão às restantes crianças do 

grupo e explicou o processo utilizado para a construção do mesmo, as figuras adotadas, 

a quantidade de figuras utilizadas, como estas se repetem, ou seja, a unidade/módulo 

padrão. Contudo, como se aproximou da hora do almoço, e dadas às características do 

grupo, não foi possível obter registos fotográficos deste momento.  

 

 

 

Figura 25: Organização do grupo de crianças a dinamizar as tarefas. 

Figura 26: Exemplo de um padrão/sequência elaborado por um dos pares. 

Figura 24: Exposição de alguns dos padrões 
produzidos pelas crianças no placard. 
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Considerações  

Numa análise global, a segunda tarefa decorreu de forma positiva, sendo visível que o 

grupo manifestou bastante interesse e entusiasmo ao concretizá-la, tendo pedido para 

realizar um novo padrão/sequência no verso da tira da cartolina, antes do momento da 

apresentação.  

o Aspetos positivos  
Denoto como pontos positivos, o facto de a atividade ter proporcionado a formação de 

diferentes padrões, tendo por base os desenhos/produções das crianças. Por sua vez, a 

mesma permitiu, também, fomentar o trabalho a pares. A disposição das crianças também 

influenciou o processo, pois o facto de estas estarem lado a lado, dispostos na mesa de 

trabalhos, permitiu-me circular entre todos, apoiá-los no processo de formação e auxiliá-

los na desmistificação das dificuldades sentidas. Para tal, contei com a ajuda da educadora 

titular da sala, bem como da auxiliar de ação educativa. 

 Assim sendo, o acompanhamento dado aos grupos também pode ser considerado um 

fator positivo, pois ao longo da concretização das tarefas, surgiram dúvidas e fez-se sentir 

algumas dificuldades que puderam ser superadas devido a esta orientação. 

Por conseguinte, a presente tarefa permitiu refletir sobre a organização/formação dos 

diferentes padrões, não só no momento da sua execução pelo fato de as crianças estarem 

lado a lado e poderem observar as produções dos restantes e partilhar ideias, como no 

momento da apresentação, onde cada par apresentou de forma mais detalhada o seu 

padrão.  

Por fim, apesar de cada grupo ter partido do mesmo leque de imagens, este recurso não 

condicionou a atividade, uma vez que estes conseguiram formar diferentes padrões, bem 

como justificar e apresentar a estrutura/organização dos mesmos. Assim, a presente 

tarefa, permitiu desenvolver o raciocino lógico das crianças, bem como fomentar a sua 

criatividade e imaginação, no que se refere à capacidade de criar padrões.   

Em suma, a tarefa em análise não só permitiu às crianças colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos sobre este tema, como também, proporcionar bases sólidas, 

para que, futuramente, estas crianças consigam generalizar e comparar diferentes padrões.  
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o Dificuldades 
Denoto que o tamanho da tira de cartolina tornou-se num aspeto negativo ao longo da 

concretização da atividade, uma vez que a dimensão da mesma em relação à proporção 

das imagens condicionou a continuidade do padrão, bem como, alguns dos padrões 

formados, acabaram por deter poucos módulos de repetição, precisamente por este 

motivo.  

Outro dos aspetos menos positivos assenta na gestão do tempo, pois considero que o 

momento destinado à apresentação dos diferentes padrões não teve a ênfase que merecia, 

dada a sua importância. Este momento acabou por ser concretizado muito perto da hora 

de almoço, e a logística que está implícita na rotina, tendo em conta as características do 

grupo, não permitiu alongar a apresentação dos diferentes padrões, ou seja, este momento 

acabou por ocorrer um pouco mais rápido que o suposto. Este acontecimento, poderá ter 

condicionado a assimilação de informações, bem como o tempo necessário para as 

crianças se expressarem de acordo com o seu ritmo.  

Por sua vez, a gestão e moderação do grupo, no momento da apresentação, também foi 

outra das dificuldades sentidas, pois a maioria das crianças, principalmente as mais 

motivadas com a tarefa, acabaram por, precipitadamente, identificar e descrever os 

padrões de alguns colegas, não dando oportunidade aos colegas mais tímidos de se 

expressarem no momento da comunicação do seu trabalho. Neste sentido, importa 

proporcionar ao grupo mais momentos destinados à comunicação em grande grupo das 

descobertas e aprendizagens realizadas, para que tais episódios possam ser superados, de 

modo a se respeitar a vez de intervir de cada um.  

 
3.1.3. Análise da tarefa 3 - Padrão Coletivo 

 
A terceira e última tarefa destinou-se à elaboração de um padrão coletivo, com o intuito 

de consolidar/assimilar os conhecimentos sobre a temática em estudo. Uma vez que, a 

segunda atividade terminou perto da hora de almoço, não existiu a oportunidade de 

arrumar os materiais, tendo estes, ficado sobre a mesa de trabalhos, ou seja, com a mesma 

disposição. 

Neste sentido, após regressarmos do almoço, voltámos a recapitular o que foi realizado 

no período da manhã e surgiu a oportunidade de se construir um padrão coletivo. Este foi 
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elaborado em conformidade com o grupo, através de uma pequena discussão e trocas de 

ideias.  

Devido à disposição das crianças na mesa e o facto de estas ainda terem o material 

resultante da atividade anterior à sua frente, a cartolina circulou entre os diferentes pares 

e cada um, de forma alternada, apresentou a figura que dava seguimento ao padrão. Desta 

forma, o par seguinte detinha a tarefa de colar a respetiva ilustração/ditada pelo par 

anterior, e assim, sucessivamente, até percorrer todos os grupos da mesa e completar a 

tira de cartão. Por sua vez, dado ao comprimento da cartolina, o último grupo ficou 

encarregue de apresentar o padrão à turma e justificar o porquê de o mesmo conter um 

padrão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I: Para continuarmos o padrão, qual é a folha 

que vamos colocar a seguir à folha do 

“castanheiro”? 

L: Temos de colar esta folha pequenina!  

Figura 27: Registo de um grupo a completar o padrão coletivo. 
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Considerações  
Uma vez que esta atividade surgiu da potencialidade de um momento da rotina, não tendo 

sido planificada, nem preparada anteriormente, considero que a mesma correu bastante 

bem, uma vez que me permitiu verificar que a maioria das crianças do grupo 

compreendeu o conceito de padrão. Neste sentido, compreender que para estarmos diante 

de um padrão é necessário que os elementos que constituem o mesmo, neste caso as 

ilustrações, devem estar organizadas e sequenciadas, detendo uma regularidade, neste 

caso, um módulo que se repete continuamente.  

Além de que, este padrão também foi elaborado com o intuito de ser apresentado à 

educadora titular da sala, que por um motivo em concreto, não conseguiu acompanhar a 

presente tarefa, e desta forma, todas as crianças quiseram surpreender a mesma.  

 

 

 

M: O nosso padrão tem sempre as mesmas folhas! 

I: Mas porque é que chamamos padrão ao vosso 

trabalho? 

Is: Porque colámos estas folhas! 

I: Quais? 

Is: Castanheiro, pequenina e romãzeira e depois 

castanheiro, pequenina e romãzeira. 

I: Se nos quiséssemos continuar este padrão 

poderíamos fazê-lo? 

R: Sim! Mas temos de usar as mesmas folhas, 

sempre!  

S: Catarina! Se usarmos outras folhas estragamos o 

padrão, não é? 
Figura 28: Padrão coletivo formado pelo grupo. 
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o Aspetos positivos  
Como aspetos relevantes destaco o facto de ter conseguido potenciar um momento não 

planeado e ter proporcionado ao grupo uma oportunidade para refletir/consolidar 

conhecimentos sobre o tema, uma vez que a tarefa anterior acabou por ser finalizada um 

pouco à pressa.  

Por sua vez, a disposição das crianças, bem como do material, facilitou a dinamização da 

atividade, pois todos os elementos dos vários grupos puderam contribuir para o 

reconhecimento, e consequentemente, para a formação do padrão coletivo.  

Assim, realço para o facto de a presente tarefa ter permitido fomentar o espírito de equipa 

e o trabalho coletivo, uma vez que todos estiveram envolvidos na concretização do padrão 

coletivo, realizando o mesmo com algum entusiasmo. 

Em suma, a presente atividade permitiu às crianças desenvolver o raciocínio lógico, 

fomentar a criatividade, desenvolver a concentração, relacionar/interligar a área da 

matemática com a expressão plástica e desenvolver a comunicação oral. Desta forma, as 

crianças puderam “reconhecer, descrever, continuar e inventar” um padrão (Mendes & 

Delgado, 2008, p. 62). 

 

o Dificuldades  
No que concede às dificuldades por parte das crianças, estas passam pelo tempo de 

atenção das crianças mais novas do grupo, uma vez, que a sua concentração é menor. 

Observei que estas crianças tiveram mais dificuldade em acompanhar a dinâmica da tarefa 

(um grupo identificar/reconhecer, outro continuar/completar). Neste sentido, considero 

que deveria ter dado voz, em primeiro lugar, às crianças mais novas, para que o módulo 

do padrão partisse das mesmas, bem como, incentivá-las a participar na conclusão do 

mesmo, para garantir que de facto compreenderam os conhecimentos envolvidos nesta 

tarefa.  

No ponto de vista do investigador, considero como principal dificuldade, a gestão da 

atividade, uma vez que as crianças mais velhas, e consequentemente as mais faladoras, 

acabaram por deter maior vantagem em relação às crianças mais novas, que por serem 

mais tímidas acabaram por não conseguir apresentar o seu pensamento, deixando-se levar 

pelo raciocínio, apresentado pelos colegas que não têm dificuldade em expressá-lo.  
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Por fim, outro dos aspetos que considero pertinente mencionar neste campo, diz respeito 

à dinamização da tarefa, pois o facto da tira de cartolina circular pelo grupo e não estar 

fixa e visível para todos, dificultou a visualização a longo prazo de como este ficaria após 

ser terminado e, consequentemente, a identificação da regularidade do mesmo. 

Por conseguinte, se voltasse a dinamizar a presente atividade, esta ocorreria no tapete, 

com as crianças dispostas em semicírculo e com a tira da cartolina, bem como a cartolina 

final, fixas e visíveis no centro do mesmo.  

Posto isto, no Quadro 4 é possível recapitular os aspetos positivos, bem como as 

dificuldades sentidas, no decorrer da implementação do projeto: 

 

Quadro 4:Síntese da análise das tarefas em contexto de Educação Pré-Escolar  

 Aspetos positivos Dificuldades  

 

Tarefa 1 

Folha a folha, 

formo um 

padrão 

• Promover o diálogo e a partilha de ideias 

sobre o tema em questão; 

• Proporcionar aprendizagens significativas, 

partindo de um contexto/situação do dia a dia; 

• Valorizar e adequar materiais do uso do 

quotidiano e transformá-los num recurso 

pertinente em contexto de aprendizagem;  

• Motivar/suscitar o grupo para a análise de 

diferentes padrões; 

• Identificar e completar diferentes padrões, 

bem como refletir sobre a sua 

organização/formação; 

• Identificar características dos objetos (forma, 

cor, tamanho); 

• Desenvolver o raciocínio lógico, bem como a 

orientação/visualização espacial (esquerda-

direita antes e depois, a seguir). 

 

• Interpretação de padrões do tipo 

ABCABC e AABAAB; 

• Participação das crianças mais 

tímidas no diálogo e na partilha de 

ideias sobre o tema; 

• Organização e gestão do grupo no 

decorrer da atividade; 

• Sintetização das ideias (disposição 

dos padrões na cartolina). 
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Tarefa 2 

Vamos formar 

um padrão 

• Formar diferentes padrões, tendo por base 

desenhos/produções das crianças; 

• Desenvolver a capacidade de criar padrões; 

• Refletir sobre a organização/formação de 

diferentes padrões; 

• Fomentar o trabalho a pares; 

• Relacionar a área da Matemática com a área 

de Expressão Plástica; 

• Desenvolver o raciocínio lógico; 

• Desenvolver a comunicação oral.  

 

• Adequação do material: disposição 

da cartolina (tamanho) em relação à 

proporção das fotocópias dos 

desenhos/ilustrações das crianças; 

• Organização e gestão do tempo da 

atividade; 

• Dinamização/mediação do grupo, 

no momento dedicado à 

apresentação dos diferentes 

padrões. 

 

Atividade 3 

Padrão 

Coletivo 

 

• Refletir/consolidar conhecimentos sobre o 

tema; 

• Relacionar a área da Matemática com a área 

de Expressão Plástica; 

• Reconhecer, continuar e formar um padrão 

coletivo; 

• Desenvolver/fomentar o trabalho em grande 

grupo; 

• Desenvolver a comunicação oral.  

• Gestão da atividade relativamente 

ao envolvimento das crianças mais 

novas na troca e partilha de ideias 

sobre tema; 

• Dinamização e organização da 

exploração da cartolina. 

 

3.2. Desenvolvimento do estudo em Contexto de Ensino do 1º Ciclo  
Tal como já foi mencionado, a PP III em contexto presencial teve apenas a duração de 

quatro semanas, das quais, uma foi destinada à intervenção, sendo as restantes ocupadas 

com o processo de observação/cooperação em contexto de sala de aula. Neste sentido, o 

contacto com os alunos da sala do 2º ano do Jardim Infantil Nossa Senhora da Conceição 

de Beja, ocorreu entre 17 de fevereiro de 2020 a 13 de março de 2020. 

Após este período, procedeu-se então à concretização do novo modelo de Prática 

Profissional5, que integrou entre outras questões, a proposta didática, apresentada neste 

estudo.  

 
5 Ver Anexo II-Alteração ao Modelo de Prática Profissional III. 
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Para a elaboração da mesma pressupõem-se que os padrões/sequências estão presentes na 

vida quotidiana e que é um tema bastante rico, que pode ser desenvolvido de forma lúdica, 

inclusive no ensino à distância.  

Assim, a presente proposta envolve o ensino e a aprendizagem de padrões e contém 

tarefas que poderão ser aplicadas numa prática profissional futura. Esta proposta 

encontra-se dividida em duas fases, resultantes da elaboração de dois vídeos, que são o 

ponto de partida para a concretização das diferentes tarefas. Neste sentido, a primeira 

fase, diz respeito à introdução/apresentação do tema, onde constam tarefas mais simples 

e, consequentemente, padrões mais simples, os chamados padrões de repetição, para que 

os alunos consigam identificar as regularidades presentes nos mesmos.  

Por conseguinte, a segunda fase, surge no seguimento do visionamento do segundo vídeo, 

intitulado de “padrões de crescimento” e tem o intuito de envolver os alunos na 

análise/exploração de padrões mais complexos, os padrões de crescimento.  

Em suma, a presente proposta encontra-se em apêndice, (ver apêndice V e XI), organizada 

em dois Guiões de Exploração de Atividades Complementares. No quadro que se segue 

estão apresentadas as várias tarefas propostas organizadas em duas fases distintas. A 

primeira, é referente à análise e exploração de padrões/sequências de repetição e a 

segunda fase é direcionada para a análise e exploração de padrões de crescimento: 
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Quadro 5: Apresentação das tarefas propostas para o 2º ano de escolaridade do 1º ciclo do 
Ensino Básico 

Fases Designação da Tarefa 

 

Aprendizagens Essenciais: 

 

 

1º
 F

as
e 

Ponto de partida: 

Visualização do primeiro 

vídeo6: 

-Padrões/Sequências no 

Ensino da Matemática 

Tarefa 1- Segue o padrão 

 

• Reconhecer e descrever 

regularidades em sequências e em 

tabelas numéricas, formular 

conjeturas e explicar como são 

geradas essas regularidades; 

• Desenvolver interesse pela 

matemática e valorizar o seu papel 

no desenvolvimento das outras 

ciências e domínios da atividade 

humana e social; 

• Identificar o módulo padrão de um 

padrão/sequência. 

Tarefa 2- Vermelho ou azul 

 

Tarefa 3- A tabela dos 

padrões 

 

2º
 F

as
e 

 

 

Ponto de partida: 

Visualização do segundo 

vídeo7: 

-Padrões de 

Crescimento 

 

Tarefa 1- Continuar a 

sequência 

 

• Observar e descrever diferentes 

padrões/sequências de 

crescimento; 

• Reconhecer e descrever 

regularidades em sequências e em 

tabelas numéricas, formular 

conjeturas e explicar como são 

geradas essas regularidades; 

• Resolver problemas envolvendo a 

determinação de termos de uma 

sequência, dada a lei de formação. 

 

Tarefa 2- Constrói um novo 

padrão 

 

 

Tarefa 3- Os botões 

 

 

Tarefa 4- Descobre o 

intruso 

 
6 Vídeo I, disponível em Apêndice III. 
7 Vídeo II, disponível em Apêndice IX. 
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o Propostas de atividades 

As presentes propostas de atividade são direcionas a alunos com idades compreendidas 

entre os 7 e 8 anos de idade, ou seja, que se encontrem a frequentar o 2º ano do Ensino 

Básico. Neste sentido, as respetivas tarefas surgem do seguimento de dois vídeos 

relacionados com a temática em questão e que representam o ponto de partida para a 

descoberta de padrões através da observação e análise de determinados objetos do 

quotidiano. 

 

1ª Fase 
(Ver Apêndices III8, IV9 e V10) 

3.2.1. Tarefa 1-Segue o padrão 
 

Área curricular:  

Matemática- Números e Operações/Sequências e Regularidades; 

 

Aprendizagens Essenciais: 

•  Reconhecer e descrever regularidades em sequências e em tabelas numéricas, 

formular conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades; 

• Desenvolver interesse pela matemática e valorizar o seu papel no 

desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

 

Material necessário: 

• Cartão com o padrão de repetição;  

• Imagens de respetivos materiais/objetos;  

• Duas tiras de cartão/cartolina; 

 
8 Visualizar primeiramente o Vídeo - “Padrões de Repetição” (Apêndice III); 
9 Analisar o guião do respetivo Vídeo (Apêndice IV); 
10Analisar o Guião de Atividades Complementares (Apêndice V). 
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•  Materiais reais: moedas de 5 cêntimos, moedas de 10 cêntimos e massas em 

forma de laço. 

 

Duração: 30/40 minutos. 

 

Descrição da tarefa: Após o visionamento do primeiro vídeo, os alunos devem 

observar e descrever o seguinte cartão com o respetivo padrão de repetição:  

 

 

De seguida, devem recriar o mesmo numa tira de cartolina através dos respetivos 

materiais e observá-lo, tanto para a esquerda como para a direita. Para tal, devem, em 

primeiro lugar, procurar os respetivos materiais reais em suas casas.  

Importa frisar, que caso os alunos não tenham o material necessário em suas casas, podem 

recriar o padrão através do desenho dos respetivos materiais ou através do recorte das 

imagens dos mesmos que se encontram presentes no guião de exploração de atividades 

que se encontra disponível no Apêndice (VI).  

Como atividade final os alunos devem construir um novo padrão de repetição com 

materiais à sua escolha e colar os mesmos numa tira de cartolina.  

 

Reflexão sobre o desenvolvimento e possíveis dificuldades  
O desenvolvimento da atividade passará pela possibilidade de os alunos trabalharem 

sozinhos ou em cooperação com as famílias. Neste sentido, torna-se evidente que a 

observação espacial do respetivo padrão com a substituição dos objetos reais constitui 

uma estratégia que facilitará, decerto, a sua compreensão.  

Figura 29: Tira de cartão necessário para a concretização da tarefa. 
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Após o padrão/sequência estar devidamente organizada, subentende-se que o aluno 

completa o mesmo, tanto para a esquerda como para a direita. Por fim, subentende-se que 

o mesmo ficará disposto numa tira de cartolina, com a disposição idêntica à imagem base.  

Por conseguinte, os alunos ao concretizar a presente tarefa, poderão deparar-se com 

algumas dificuldades, que na minha perspetiva dizem respeito em dar continuidade ao 

padrão para esquerda, uma vez que a reprodução do mesmo para este sentido não é muito 

frequente e poderá quebrar/bloquear o raciocínio de alguns alunos que tenham mais 

dificuldade na orientação/noção espacial (esquerda-direita).   

Considero que outra das dificuldades que os alunos poderão vir a sentir, diz respeito à 

possibilidade de os mesmos não terem todo o material necessário para a concretização da 

tarefa, pois considero, que por norma os alunos estão muito focados em seguir por 

completo o enunciado. Neste sentido, a possibilidade de realizar a mesma tarefa, mas 

recorrendo a outros materiais poderá condicionar o sucesso da atividade e conduzir o 

aluno a optar pela não realização da mesma.  

 

 
3.2.2. Tarefa 2- Vermelho ou Azul 

 

Áreas curriculares em análise:  

Matemática- Números e Operações/Sequências e Regularidades; 

Aprendizagens essenciais: Reconhecer e descrever regularidades em sequências e em 

tabelas numéricas, formular conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades; 

 

Material necessário: Ficha com atividades, lápis e borracha; 

Duração: 20/30 minutos. 

Descrição: Como forma de consolidação os alunos irão observar e analisar a seguinte 

sequência: 
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Figura 30: Padrão/Sequência em estudo. 

 

Por sua vez, os alunos deverão responder às seguintes questões: 

2.1. Desenha as duas figuras seguintes da sequência. 

2.2. De que cor é a figura número 3? _______________________________. 

E a número 6? _______________________________________.  

 

2.3.Será que o botão número 11 é vermelho? _____________________________. 

Mostra como pensaste. 

 

 

 

 

 

Reflexão sobre o desenvolvimento e possíveis dificuldades  
O desenvolvimento desta atividade passa pela análise, observação, compreensão da 

sequência apresentada, bem como pela resposta às questões inerentes à mesma. Para 

responder à primeira questão, os alunos devem desenhar as figuras correspondentes ao 

termo seguinte e identificar a cor que contém o mesmo, para dar seguimento ao padrão.  

Relativamente à segunda questão, esta permite seguir o raciocínio do aluno, visualizando 

se este consegue efetivamente decifrar a cor dos elementos que constituem a posição 3 e 

a posição 6 na presente sequência. Por sua vez, a terceira questão, envolve a necessidade 

de recorrer a uma estratégia para resolver o problema, visto que, o elemento/termo em 

análise não está visível. Para tal, esta questão, conduz os alunos à descoberta da lei de 
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formação da presente sequência, bem como, seguir o seu raciocínio, permitindo assim, ao 

investigador/professor perceber se o aluno, de facto, conseguiu identificar a regularidade 

presente na sequência e, ainda, se o mesmo já consegue identificar o motivo de repetição 

de diferentes padrões. 

Quanto às possíveis dificuldades, considero que a presente atividade detém um nível de 

dificuldade bastante baixo, não identificado possíveis dificuldades sentidas por parte dos 

alunos.  

 

3.2.3. Tarefa 3- A tabela dos padrões 
 
Áreas curriculares em análise:   

Matemática - Números e Operações/Sequências e Regularidades; 

Aprendizagens essenciais:  

• Identificar o módulo do padrão; 

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências e em tabelas numéricas, 

formular conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades. 

Material necessário:  

• Tabela11; 

• Massinhas dos laços, tampas de garrafas, rolhas de cortiça e moedas de 5 

cêntimos; 

• Imagens dos materiais. 

Duração: 30 minutos. 

Descrição: Para a concretização da presente tarefa, os alunos deverão imprimir a seguinte 

quadro (6), observá-la, analisá-la com muita atenção e responder às questões seguintes. 

 

 

 

 

 
11 Tabela disponível em Apêndice VII. 
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Quadro 6: Estrutura base para a concretização da tarefa. 

 

3.1.Descobre qual é o objeto que fica na posição 10 e na posição 20? 

 

3.2.Recolhe o respetivo material e utiliza-o para completar a tabela.  

 

Nota: Se não tiveres os materiais necessários, podes realizar a tarefa através de desenhos 

dos respetivos materiais ou podes recortar e colar as respetivas imagens12.  

 
12 Ver apêndice VIII, onde se encontram as imagens dos objetos que constituem a tabela. 
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3.3. Agora que já completaste a tabela, consegues dizer, que quantidade de cada um dos 

objetos são necessários para completar a mesma. 

 

3.4. A seguir através da seleção de outros materiais que possas ter em tua casa, podes 

construir uma nova tabela, formando assim um novo padrão.  

 

Reflexão sobre o desenvolvimento e possíveis dificuldades  

Para o desenvolvimento da tarefa está implícita a recolha dos materiais necessários e a 

impressão da base que sustenta a mesma, a tabela. Neste sentido, considero que a 

organização dos materiais que permitem completar a sequência, facilita a sua 

compreensão e, por sua vez, a observação espacial da mesma.  

Provavelmente, na questão onde têm de descobrir o elemento da 10ª e da 20ª posição, 

podem perder-se na colocação “visual” dos elementos, dado que o módulo é constituído 

por quatro elementos (massa, tampa, rolha e moeda). 

Assim, o facto de organizar os materiais nos lugares correspondentes com o intuito de 

completar a respetiva tabela, facilita a compreensão da regularidade que sustenta a 

presente sequência, ou seja, reconhecer/identificar o módulo de repetição da sequência. 

Devemos considerar, ainda, que a presente tarefa também envolve questões de contagem 

de objetos, no que concede à última questão, onde os alunos deverão chegar à conclusão, 

que para completar a tabela, esta deverá conter, sete massas, seis tampas, seis rolhas e 6 

moedas, o que resulta de fácil contagem, após a visualização completa da tabela. 

Por conseguinte, os alunos ao concretizarem a presente tarefa, poderão deparar-se com 

algumas dificuldades, que na minha perspetiva, dizem respeito à organização dos 

materiais reais no caso de não colarem a rolha à folha, uma vez que, devido ao seu 

formato, esta rola, o que dificulta a organização e, por conseguinte, a visualização dos 

seguintes elementos na tabela.  

Posto isto, outra das dificuldades que poderão vir a sentir, diz respeito à seleção de outros 

materiais para formar uma nova tabela e, consequentemente, um novo padrão, pois a falta 

de criatividade e a ausência de novos elementos, poderão levar os alunos a desistir da sua 

concretização. 
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2ª Fase 
(Ver Apêndices IX13 X14 e XI15) 

3.2.4. Tarefa 1- Continuar a sequência 
 

Áreas curriculares em análise:  

Matemática- Números e Operações/Sequências e Regularidades. 

Aprendizagens Essenciais:  

• Observar e descrever diferentes padrões/sequências de crescimento; 

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências de crescimento, formular 

conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades; 

• Resolver problemas envolvendo a determinação de termos de uma sequência, 

dada a lei de formação. 

 

Material necessário: folha de registo. 

Duração: 10/15 minutos. 

 

Descrição: Após o visionamento do segundo vídeo II (Apêndice IX), os alunos deverão 

observar o último exemplo, presente na sequência analisada na figura 31:   

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Visualizar o Vídeo II- “Padrões de Crescimento” (Apêndice IX); 
14 Analisar o Guião de Vídeo II (Apêndice X); 
15 Analisar o Guião de Atividades Complementares (Apêndice XI). 

Figura 31: Padrão de crescimento observando no final do vídeo II. 
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Da análise da presente sequência, entende-se que em cada posição existe um aumento de 

duas rolhas, relativamente à posição anterior. No entanto, os alunos devem conseguir 

responder às questões seguintes, para que mais facilmente percebam/ descubram a lei de 

formação envolvida. 

1.1 Descobre quantas rolhas terá a posição 5 e a posição 9? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Quantas rolhas terá a posição 20? 

_____________________________________________________________________ 

 

1.3. Nesta sequência existe a possibilidade de alguma posição conter número par de 

rolhas? Justifica? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Explica como chegaste à tua resposta. 

 

 

 

 

Resposta: __________________________________________________________________ 
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Reflexão sobre o desenvolvimento e possíveis dificuldades  
Nesta segunda fase, os alunos irão ser confrontados com tarefas onde os padrões são mais 

complexos. 

O desenvolvimento desta atividade passa pela análise e observação do padrão de 

crescimento observado e analisado no vídeo, bem como pela resposta às questões 

apresentadas na presente tarefa. Para tal, a primeira questão, envolve a continuação da 

sequência, identificando o número de rolhas que constituem a 5 ª e 9ª posição. Nesta 

questão é esperado que os alunos expliquem o seu raciocínio e demonstrem como 

pensaram para obter a resposta (a 5ª contém 11 rolhas e a 9ª posição contém 19 rolhas). 

Contudo, é importante no momento de correção e análise das diferentes respostas, 

confrontar os alunos com diferentes modelos de resposta, para que estes entendam que 

existem diferentes modos de ver padrões, bem como diferentes formas de os analisar, 

explicar e justificar.  

Por sua vez, para responder às questões seguintes, os alunos poderão recorrer a uma 

estratégia para resolver o problema, uma vez que este elemento não está visível. Para tal, 

os alunos deverão decifrar a lei de formação da presente sequência, que será o dobro do 

nº da posição mais 1. No caso da posição 20ª será 2x20+1=41. Pode ajudar na descoberta 

construir uma grelha do tipo:  

Quadro 7: Desconstrução do raciocínio- uma possível estratégia de resolução 

Posição nº  Nº de elementos 

1 3= 1+2x1= 2x1+1 

2 5=1+2x2 

3 7=1+2x3 

4 9=1+2x4 

…  

6 1+2x6=13 

20 1+2x20=41=2x20+1 

  

 

Para chegar ao número de rolhas de qualquer posição (n), neste caso é 2xn+1. A presente 

tarefa detém um grau de dificuldade mais complexo e é muito provável que os alunos 
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tenham dúvidas na sua realização e, consequentemente, não consigam chegar à expressão 

correspondente. No entanto, poderão recorrer a outras estratégias, como por exemplo, 

elaborar uma tabela de dupla entrada ou recorrer a outros esquemas para identificar a 

regularidade presente na sequência.  

De referir, ainda, a riqueza destas tarefas na abordagem que permite fazer no estudo dos 

números, neste caso, a tabuada do dois e das propriedades de adição de números ímpares 

com pares. 

 

3.2.5. Tarefa 2- Constrói um novo padrão 
 
Áreas curriculares em análise:  

Matemática- Números e Operações/Sequências e Regularidades 

Aprendizagens Essenciais:  

• Observar e descrever diferentes padrões/sequências de crescimento; 

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências de crescimento, formular 

conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades; 

• Resolver problemas envolvendo a determinação de termos de uma sequência, 

dada a lei de formação. 

Material Necessário:  

• Materiais reciclados: tampas, botões, massas, etc.,  

• Máquina fotográfica ou telemóvel. 

 

Duração: 25/30 minutos. 

Descrição: Tendo em conta a elaboração de um padrão de repetição, no âmbito de uma 

tarefa anterior, os alunos irão construir também um padrão de crescimento tendo por base 

os exemplos demonstrados no vídeo. Para tal, devem procurar em primeiro lugar os 

respetivos materiais reais em suas casas. 

Porém, como se trata da construção de um padrão de crescimento, e uma vez que o mesmo 

pode ser construído com uma grande diversidade de materiais, os alunos devem organizá-

los, primeiramente, numa mesa ou numa superfície plana, onde seja visível, a sua 
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formação e consequentemente a sua regularidade. De seguida, devem registá-lo através 

de uma fotografia e enviar a mesma para o grupo da turma, para que possa ser partilhado 

e analisado pelos vários elementos que o integram. 

 

Reflexão sobre o desenvolvimento e possíveis dificuldades  
Com a presente atividade espera-se que os alunos consigam construir um padrão de 

crescimento, através de materiais não estruturados que possam ter em suas casas, como 

rolhas, botões, etc. 

No caso de verificarem dificuldades na sua construção ou apresentação de exemplos 

incorretos, a partilha com o grupo de turma, pode revelar-se importante na identificação 

e superação do erro. 

Após a seleção e organização do material, os alunos devem prosseguir para a 

determinação da regularidade que está inerente no seu padrão. Neste sentido, nesta fase 

da concretização das tarefas, é muito provável que os alunos mostrem alguma dificuldade 

na sua determinação, bem como na representação da mesma, com os elementos 

selecionados. Assim, com a presente tarefa, os alunos estão a desenvolver o seu raciocínio 

lógico, a sua criatividade e imaginação.  

Provavelmente, considero que a presente atividade pode influenciá-los a produzirem 

padrões de crescimento, semelhantes aos exemplos visualizados no vídeo. Neste sentido, 

é muito provável que quando finalizada pelos alunos, não exista grande diversidade de 

padrões de crescimento, elaborados pelos mesmos. Desta forma, a generalização dos 

padrões também poderá estar condicionada.  
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3.2.6. Tarefa 3- Os botões 
 

Áreas curriculares em análise:  

Matemática- Números e Operações/Sequências e Regularidades. 

 

Aprendizagens Essenciais:  

• Observar e descrever diferentes padrões/sequências de crescimento; 

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências de crescimento, formular 

conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades; 

• Resolver problemas envolvendo a determinação de termos de uma sequência, 

dada a lei de formação. 

 

Material necessário: folha com a atividade. 

Duração: 10/15 minutos. 

Descrição: Na presente tarefa, os alunos devem se centrar na observação da seguinte 

sequência: 

Figura 32: Padrão de crescimento em análise na presente tarefa. 
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Por sua vez, irão também responder às seguintes questões: 

3.1.  Quantos botões serão necessários para completar a figura 4? 

_________________________________________________________________. 

 

3.2.Completa a seguinte tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão sobre o desenvolvimento e possíveis dificuldades  
O desenvolvimento da atividade passa pela análise e observação do padrão de 

crescimento formado por botões, bem como responder às questões apresentadas na 

presente tarefa. Para tal, a primeira questão, envolve a continuação da sequência 

identificando o número de botões que irão formar a figura nº 4. Nesta questão é esperado 

que os alunos identifiquem a regularidade da sequência e cheguem à conclusão de que a 

figura nº 4 é constituída por 14 botões.  

Contudo, é importante no momento de correção e análise da resposta à primeira questão 

perceber se de facto, estes conseguem entender que na presente sequência, cada termo 

resulta da adição de um novo elemento ao termo anterior, detendo sempre a mesma 

quantidade, neste caso específico, mais dois botões que o termo anterior.  

Figuras Nº de botões 

Figura 1 8 

Figura 2  

Figura 3 12 

Figura 4  

Figura 5  

Figura 16  

Figura 20  

Figura 30  

Figura 35  

Quadro 8: Quadro para completar. 
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Por sua vez, a concretização da questão 3.2, ajudará os alunos a estruturar o seu raciocínio 

e consequentemente perceber a lei de formação da presente sequência. Para tal, os alunos 

deverão concluir que ao termo anterior é acrescento mais dois botões, obtendo assim as 

seguintes respostas: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Quadro 9: Resolução do Problema. 

 

A presente tarefa contém um grau de dificuldade mais complexo, tendo em conta o nível 

de escolaridade, e é muito provável que os alunos tenham dúvidas ao longo da 

concretização da mesma e, consequentemente, se percam no cálculo a partir da figura nº 

20, uma vez que estamos a falar de somas com dois termos.  

No entanto, considero que a presente tarefa pode demonstrar aos alunos a possibilidade 

de continuar a sequência infinitamente, caso seja interpretada a sua regularidade e 

consequente a sua lei de formação, que neste caso pode ser a seguinte expressão: 2x (n) 

+6, em que n é o número de posição.  

 

 

 

Figuras Nº de botões 

Figura 1 8 

Figura 2 10 

Figura 3 12 

Figura 4 14 

Figura 5 16 

Figura 16 38 

Figura 20 46 

Figura 30 66 

Figura 35 76 

+2 
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3.2.7. Tarefa 4- Descobre o intruso 
 
Área curricular em análise:  

Matemática- Números e Operações/Sequências e Regularidades 

Aprendizagens Essenciais:  

• Observar e descrever diferentes padrões/sequências de crescimento; 

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências de crescimento, formular 

conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades; 

• Resolver problemas envolvendo a determinação de termos de uma sequência, 

dada a lei de formação. 

Material necessário:  

• Tampas,  

• Folha de registo,  

• Folha branca,  

• Cartolina,  

• Diferentes materiais; 

• Imagens dos materiais. 

 

Duração:15/20 minutos. 

Descrição: Para a concretização da presente tarefa, os alunos deverão observar e analisar 

a seguinte lista de elementos (figura 33) e deverão centrar-se na interpretação das 

seguintes questões: 
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Figura 33: Padrão de crescimento formado a partir de tampas. 

4.1. Indica em que posição se encontra o elemento/tampa intrusa, de forma a tornar esta 

lista de elementos num padrão/sequência de crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Identificado o elemento/tampa intrusa, consideras que a presente lista de elementos 

constitui um padrão/sequência? Justifica.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Por fim, os alunos poderão criar com materiais à sua escolha e que tenham em suas casas, 

criar um novo padrão de crescimento e desafiar os seus familiares a descobrir o elemento 

intruso. O registo da atividade não deve ser esquecido.  

No entanto, caso os alunos não tenham o material necessário, podem realizar a tarefa 

através de desenhos/ilustrações dos respetivos materiais ou podem simplesmente recorrer 

à pesquisa na internet de objetos à sua escolha. Para isso, devem selecionar uma imagem, 

Mostra como chegaste a esta conclusão.  
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replicá-la em várias imagens para, posteriormente, recorrer à sua impressão, recorte e 

colagem numa folha branca ou numa cartolina. 

 

Reflexão sobre o desenvolvimento e possíveis dificuldades 
 A presente tarefa visa verificar se de facto os alunos conseguem identificar padrões, bem 

como reconhecer os termos que constituem os mesmos. Para tal, é pedido aos alunos que 

realizem o exercício inverso e que identifiquem onde está o erro, para podermos afirmar 

que estamos diante de um padrão de crescimento.  

Este tipo de tarefa é muito importante, porque ao implementar este tipo de exercícios com 

os alunos eles podem construir e desconstruir conhecimentos sobre padrões, bem como 

apresentarem esses conhecimentos através da estruturação do seu pensamento, como é o 

caso das questões (4.1) e (4.2). Além disso, precisam de usar a capacidade de 

argumentação, um pouco difícil, nestes níveis etários, mas que deve ser solicitada desde 

cedo. 

Assim, para estarmos diante de um padrão de crescimento é necessário identificar o termo 

que está incorreto propositadamente. Este encontra-se na posição 3, pois é possível 

identificar a regularidade da presente sequência, que passa por adicionar sempre ao termo 

anterior a mesma quantidade, que neste caso é sempre mais um (mais uma tampa). Assim, 

para estarmos diante de um padrão, à posição 2 deve ser adicionado mais 1 tampa na 

horizontal, que à posição anterior (3+1+1= 3+2) e assim sucessivamente, que se traduz 

na seguinte a expressão 3+n, sendo n o número de posição.  

 

Figura 34: Identificação da tampa intrusa. 
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No entanto, a presente tarefa, permite ainda aos alunos desenvolver a sua criatividade e 

colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos até ao momento, através da 

elaboração de um novo padrão de crescimento com materiais à sua escolha.  

Os diferentes materiais, tal como em tarefas anteriores, poderão tornar-se numa 

dificuldade, pois o facto de ser solicitado a elaboração de um padrão de crescimento, 

acresce à tarefa uma complexidade maior, visto que denoto ser mais fácil identificar o 

erro, visualizando o mesmo, do que criá-lo propositadamente, para que outros o possam 

identificar.  
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Conclusões, Limitações e Perspetivas Futuras de Investigação  

Tal como já foi mencionado anteriormente, o presente estudo, incidiu sobre a exploração 

de diferentes tarefas, que envolvem o contacto e exploração de padrões/sequências 

através de uma abordagem ativa e com recurso a materiais do quotidiano. Desta forma, o 

presente estudo, visa dar respostas às seguintes questões: 

• A seleção adequada dos materiais/objetos contribui para o sucesso da 

aprendizagem na matemática, nomeadamente no que respeita ao estudo de 

diferentes padrões? 

• Como é que a exploração de diferentes contextos do dia a dia pode 

estimular, ou gerar oportunidades, para descobrir, analisar e criar padrões?  

• Qual o impacto da observação e exploração de diferentes padrões e 

regularidades do quotidiano na motivação dos alunos e na construção do 

conhecimento e de outras capacidades subjacentes ao processo de 

aprendizagem, nestes níveis de ensino nesta temática?  

 

• Conclusões- Contexto de Educação Pré-Escolar  

Relativamente a ̀primeira questão “A seleção adequada dos materiais/objetos contribui 

para o sucesso da aprendizagem na matemática, nomeadamente no que respeita ao estudo 

de diferentes padrões?”, a intervenção teve por base, a utilização/valorização das 

produções/desenhos efetuados pelas crianças no âmbito de um projeto realizado. Neste 

sentido, considero que esta opção, condicionou de forma positiva a atividade e o 

envolvimento das crianças para a exploração e análise de diferentes padrões/sequências, 

uma vez que o material utilizado foi elaborado pelos próprios. 

Neste sentido, considero que independentemente do nível de ensino, o material pode 

determinar o sucesso ou fracasso da atividade, por diversos motivos. No entanto, a seleção 

dos mesmos, deve sempre ter por base as características, os interesses e as necessidades 

do grupo em questão, bem como, a intenção pedagógica subjacente à sua utilização. Desta 

forma, foi possível abordar um tema bastante pertinente, versátil e transversal a outras 
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áreas disciplinares, partindo de uma situação em contexto de aprendizagem, existindo 

uma apropriação do material de uso comum (as folhas), transformado pelas crianças. 

 A abordagem que foi feita permitiu as̀ crianças desenvolver “o seu sentido estético”, a 

sua criatividade, desenvolver e facilitar a compreensão das suas capacidades 

matemáticas, bem como, classificar e ordenar diferentes informações e compreender, “a 

ligação entre a matemática e o mundo em que vivem” (Castro M. d., 2014, p. 10). Permitiu 

também desenvolver o sentido de número nas suas várias vertentes, estimular e 

desenvolver o cálculo mental e adquirir estratégias para a resolução de problemas (Vale 

& Pimentel, 2009).  

Para tal, segundo as OCEPE (2016): 

“implica o recurso a situações em que utilizam objetos para facilitar a sua 

concretização e em que se incentiva a exploração e a reflexão da criança. A partir 

dessas situações, a criança é encorajada a explicar e justificar as suas soluções, 

sendo a linguagem também essencial para a construção do pensamento 

matemático. Comunicar os processos matemáticos que desenvolve ajuda a criança 

a organizar e sistematizar o seu pensamento e a desenvolver formas mais 

elaboradas de representação” (Silva I. L., Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 75). 

Relativamente à questão: “Como é que a exploração de diferentes contextos do dia a dia 

pode estimular, ou gerar oportunidades, para descobrir, analisar e criar padrões?”, a 

resposta à mesma, partiu de uma situação concreta e específica, no âmbito do projeto 

realizado, que teve significado para as crianças e lhes permitiu, descobrir, analisar e criar 

diferentes padrões.  

De certa forma, o contexto envolvido, recorreu à utilização de diferentes fotocópias que 

replicaram as produções das crianças realizadas anteriormente, e a partir dessa replicação, 

permitiu proporcionar às mesmas, aprendizagens significativas e contextualizadas, bem 

como, criar diferentes momentos para identificar, analisar, continuar, criar e apresentar 

um padrão.  

Neste sentido, considero que o educador/a de infância tem um papel fundamental no 

processo de aprendizagem, cabendo-lhe a ele/a estar atento e desperto para tudo o que 

acontece na sala, aproveitando todos os momentos que possam ser oportunos para 

proporcionar aprendizagens significativas, partindo e apropriando-se de diferentes 
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contextos, sejam eles através das brincadeiras/atividades livres ou no decorrer das 

atividades orientadas, ou simplesmente, através de um comentário de uma das crianças.  

Desta forma, tal como está descrito nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar (2016): 

 “observar e envolver-se no brincar das crianças, sem interferir nas suas 

iniciativas, permite ao/à educador/a conhecer melhor os seus interesses, encorajar 

e colocar desafios às suas explorações e descobertas. Esta observação possibilita-

lhe ainda planear propostas que partindo dos interesses das crianças, os alarguem 

e aprofundem. Deste modo, a curiosidade e desejo de aprender da criança vão 

dando lugar a processos intencionais de exploração e compreensão da realidade, 

em que várias atividades se interligam com uma finalidade comum, através de 

projetos de aprendizagem progressivamente mais complexos” (Silva, Liliana 

Marques, & Rosa, 2016, p. 11). 

Valorizar e adequar o material do uso do quotidiano e transformá-lo num recurso 

pertinente em contexto de aprendizagem, envolvendo as crianças neste processo, 

permitiu-lhes olhar para as presentes tarefas matemáticas de forma positiva e motivada. 

Assim, torna-se evidente que os diferentes contextos onde as atividades surgem, e 

decorrem, assim como a seleção adequada dos diferentes materiais (estruturados ou não 

estruturados), constituem-se como suportes fundamentais, para a promoção de 

experiências matemáticas, ricas, concretas e significativas. 

Desta forma, mais uma vez, realço o papel do educador/a, pois sem dúvida este 

desempenha um papel ativo no processo de aprendizagem. As tarefas implementadas 

permitiram proporcionar momentos de comunicação em grande grupo, através da 

comunicação oral e identificação de regularidades, bem como originar aptidões para o 

processo de formulação de generalizações, através da descoberta de padrões, que 

envolveu diferentes formas de observar, analisar e produzir diferentes 

padrões/sequências, utilizando o mesmo recurso, neste caso as produções das crianças.  

Tal como afirma Mendes & Delgado (2008), “inicialmente as crianças devem observar, 

descrever e continuar padrões. Só posteriormente devem ser propostas tarefas que 

incluam completar e inventar padrões” (Mendes & Delgado, 2008, p. 63). 

A implementação das tarefas, tiverem por base a comunicação oral em grande grupo, esta 

estratégia permitiu orientar o processo de aprendizagem das crianças relativamente ao 



 

 72 
 

 

tema, reforçar aspetos matemáticos importantes, contribuir para a superação de dúvidas 

que surgiram ao longo da concretização das diferentes tarefas. Posto isto, a comunicação 

matemática, “é desenvolvida através da comunicação oral e escrita que é preponderante 

para a organização de ideias, para a consolidação do pensamento dos alunos, na partilha 

e discussão de ideias e na apresentação de estratégia e raciocínios matemáticos” (Castro 

M. d., 2014, p. 23).  

Por fim, no que respeita à última questão “Qual o impacto da observação e exploração de 

diferentes padrões e regularidades do quotidiano na motivação dos alunos e na construção 

do conhecimento e de outras capacidades subjacentes ao processo de aprendizagem, 

nestes níveis de ensino nesta temática?”, a resposta a esta questão, vem no seguimento da 

resposta anterior.   

Torna-se claro, tendo em conta o processo desta investigação, que a temática em estudo 

pode ser abordada a partir de diferentes contextos, bem como através de diferentes 

materiais, para a construção de conhecimentos matemáticos, por se tratar de um tema 

bastante rico e pertinente, tal como está explicito no enquadramento teórico. 

O que não impede de constatar que seria possível dar continuidade à implementação desta 

investigação, através da utilização de diferentes materiais que de certa forma poderiam 

estar relacionados com os interesses do grupo de crianças em questão, quer seja através 

de materiais estruturados, legos, marcadores e blocos lógicos, por exemplo, ou através de 

materiais não estruturados, utilizando elementos relacionados com o projeto e observação 

em meio ambiente, como paus, ramos, frutos ou materiais de uso comum , como rolhas, 

tampas, caricas, entre outos.  

No entanto, reforço a importância motivacional na aprendizagem no uso de materiais 

construídos pelas próprias crianças. 

Uma das razões que me levou a abordar uma temática relacionada com a área da 

matemática, foi o facto do grupo de crianças em questão, demonstrar claro interesse e 

motivação por esta área, bem como, verificar que a temática em estudo poderia contribuir 

para manter e consolidar esse interesse/motivação nas mesmas. Desta forma, envolver as 

crianças na descoberta de padrões, permite desenvolver, “um dos alicerces do pensamento 

algébrico, pois a ideia de variável começa a formar-se ao longo da exploração de situações 

associadas à identificação de regularidades. Também a oportunidade de estabelecer 

generalizações, ainda que de uma forma intuitiva, partindo da identificação de padrões, 
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contribui para o desenvolvimento do pensamento algébrico” (Mendes & Delgado, 2008, 

p. 62). 

Em suma, a abordagem de padrões/sequências, permite desenvolver uma série de 

competências relacionadas com diferentes temáticas, o que promove a mobilização de 

conhecimentos através de uma abordagem ativa, dinâmica e significativa. Desta forma, 

esta temática permite às crianças adquirirem conhecimentos ao nível da orientação 

espacial, lateralidade, contagens, noção de número, entre outros.  

 

• Conclusões- Contexto 1º Ciclo do Ensino Básico 

Ao nível do 1º Ciclo do Ensino Básico, a proposta apresentada não foi implementada, por 

isso a resposta à questão “A seleção adequada dos materiais/objetos contribui para o 

sucesso da aprendizagem na matemática, nomeadamente no que respeita o estudo de 

diferentes padrões?”, uma vez que se trata de uma proposta didática, a seleção dos 

materiais teve por base o material não estruturado, visto que se assumiu com a presente 

alteração do modelo de prática, uma suposição de ensino à distância.  

O facto de as atividades terem por base material do uso quotidiano, ou seja, material que 

todos os alunos possam ter em suas casas, bem como a possibilidade de estes o 

substituírem por outros materiais que tenham à sua disposição, pode contribuir de forma 

positiva para o envolvimento dos alunos no que respeita a exploração/interpretação de 

diferentes padrões/sequências.  

Neste sentido, estou ciente que permite também a possibilidade de os alunos criarem com 

o respetivo material, padrões de repetição e padrões de crescimento, presenciado em 

tempo real, a constituição dos mesmos, o que de certa forma, facilita a compreensão da 

regularidade que está intrínseca aos mesmos.  

Além disso, “através da utilização de diferentes tipos de materiais podemos avaliar a 

aprendizagem de conceitos matemáticos e o desenvolvimento das capacidades 

transversais do ensino da Matemática, sendo estas: a resolução de problemas, o raciocínio 

matemático e a comunicação matemática” (Castro M. d., 2014, p. 17). 

Desta forma, propor aos alunos para reconhecerem, identificarem, criarem e produzirem 

padrões/sequências através de materiais que possam ter em suas casas, constitui uma forte 
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estratégia para a resolução de problemas. De acordo com Vale et al, (2011), “A resolução 

de problemas não rotineiros e não tradicionais é um poderoso caminho que envolve os 

alunos na exploração e formalização de padrões e a generalizar. Trabalhar a álgebra 

através da resolução de problemas envolvendo padrões é uma possível abordagem ao 

desenvolvimento do pensamento algébrico no ensino básico” (Vale, et al., 2011, p. 14).  

Ao nível do raciocínio matemático, considero também que a seleção do material facilita 

a estruturação do raciocínio, aliado à possibilidade da sua manipulação, pois permite aos 

alunos arranjar estratégias para identificar a regularidade existente nos diferentes padrões, 

bem como facilita o processo de generalização e, consequentemente, a 

construção/desconstrução real dos mesmos. 

 Neste sentido, considero que a seleção adequada do material para a aprendizagem de 

padrões/sequências no Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, contribui de forma positiva 

para o desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos.  

Tal como defende Martins, et al., (2017), as: 

 “competências na área de Raciocínio dizem respeito aos processos lógicos que 

permitem aceder a ̀informação, interpretar experiências e produzir conhecimento. 

As competências na área de Resolução de problemas dizem respeito aos processos 

de encontrar respostas para uma nova situação, mobilizando o raciocínio com 

vista a ̀ tomada de decisão, à construção e uso de estratégias e a ̀ eventual 

formulação de novas questões” (Martins, et al., 2017, p. 23). 

Por fim, no que respeita a comunicação matemática, esta “é desenvolvida através da 

comunicação oral e escrita que é preponderante para a organização de ideias, para a 

consolidação do pensamento dos alunos, na partilha e discussão de ideias e na 

apresentação de estratégia e raciocínios matemáticos” (Castro M. d., 2014, p. 23).  

Relativamente à questão: “Como é que a exploração de diferentes contextos do dia a dia 

pode estimular, ou gerar oportunidades, para descobrir, analisar e criar padrões?”, 

construiu-se a presente proposta de atividades, no sentido de promover o 

desenvolvimento da autonomia, a partilha de aprendizagens e a sua reflexão, bem como 

apresentar significado para os mesmos.  

Desta forma, as diferentes tarefas apresentadas e os respetivos materiais foram 

planificadas e estruturadas, com intencionalidade pedagógica, para possibilitar aos alunos 

diferentes oportunidades para descobrir, analisar e criar padrões. Estes estão presentes em 
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diversos contextos, e tal como esteve evidente nas duas fases que integram a presente 

proposta, podem ser intitulados de padrões de repetição, onde o módulo identificado se 

repete, sucessivamente, e por padrões de crescimento, onde cada termo se altera de forma 

previsível relativamente ao termo anterior.  

Assim, defendo que os alunos podem adquirir conhecimentos sobre esta temática através 

de contextos figurativos e recorrendo à manipulação de materiais estruturados e não 

estruturados que possam ter em suas casas. 

Neste sentido, torna-se evidente que a metodologia de ensino que está inerente nesta 

proposta, conduz a uma metodologia de ensino mais ativa, onde o trabalho autónomo, o 

desenvolvimento pessoal e a cooperação/colaboração das famílias suportam toda a 

possível “implementação” das tarefas apresentadas, atendendo à forma de ensino e 

aprendizagem que se espera nos dias hoje, para formar cidadãos ativos, críticos, 

reflexivos e que, essencialmente, saibam resolver eventuais problemas. 

Importa também frisar, que se trata de uma metodologia ativa, onde o aluno tem o papel 

central neste processo de aprendizagem e onde o professor/investigador exerce sobretudo 

a função de “mediador”, apresentando estratégias e conduzindo o mesmo a ̀procura do 

conhecimento e estruturação do seu pensamento.  

Assim, tal como afirma Demo (1996), citado por Bartolomeu et al., (2016), “O desafio 

do processo educativo, em termos propedêuticos e instrumentais, é construir condições 

do aprender a aprender e do saber pensar” (Bartolomeu, Silva, & Lozza, 2016, p. 561).  

Por fim, no que respeita à questão “Qual o impacto da observação e exploração de 

diferentes padrões e regularidades do quotidiano na motivação dos alunos e na construção 

do conhecimento e de outras capacidades subjacentes ao processo de aprendizagem, 

nestes níveis de ensino nesta temática?”, pressupõe-se que com a presente proposta de 

atividades, os alunos podem adquirir conhecimentos sobre esta temática, através de 

contextos figurativos, bem como recorrendo à manipulação de materiais estruturados e 

não estruturados que possam ter em suas casas. 

Espera-se que com a realização das diferentes propostas, com recurso à visualização dos 

vídeos, os alunos consigam identificar/reconhecer padrões/sequências, reconhecer e 

interpretar as regularidades matemáticas presentes nos mesmos, continuar e formar novos 

padrões. É também expectável que os mesmos sejam capazes de expor e apresentar as 

suas ideias matemáticas.  
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Considero também que as presentes tarefas ao serem implementadas, podem ser um ponto 

de partida para o desenvolvimento do pensamento algébrico, através da generalização dos 

diferentes padrões/sequências apresentadas, conduzindo os alunos à aquisição de outros 

conhecimentos matemáticos. Deste modo, penso que a proposta em questão pode 

proporcionar aos alunos do 2º ano de escolaridade, desenvolver o raciocino lógico, 

adquirir estratégias para a resolução de problemas, realizar contagens de forma intuitiva, 

desenvolver o cálculo mental, bem como desenvolver a escrita de expressões numéricas 

e esquemas que possam traduzir o seu pensamento.  

Por último, e dado que na proposta são apresentados padrões/sequências de repetição, e 

de crescimento, reforça-se a aprendizagem intuitiva e gradual do pensamento algébrico.  

Assim, tal como afirma, Vale et al., (2011): 

 “o reconhecimento de padrões quer de repetição, quer de crescimento, em 

sequências, e a generalização, através de regras que os próprios alunos podem 

formular, recorrendo à simbologia-primeiro passo para o uso de variáveis e conceito 

de função-, permitem que a aprendizagem da álgebra se processe de um modo gradual 

e ajudam a desenvolver a capacidade de abstração, essencial no desenvolvimento de 

capacidades matemáticas” (Vale, et al., 2011, p. 39). 

 

• Limitações - Contexto de Educação Pré-Escolar  
 

No decorrer da presente investigação foi possível presenciar o desenvolvimento de 

aprendizagens ao nível da exploração de diferentes padrões/sequências, tendo como 

ponto de partida as produções/desenhos efetuados pelas crianças no âmbito de um projeto. 

No entanto, considero que faltou abordar esta temática, partindo de outros contextos 

pertinentes, ao nível de situações do quotidiano.  

Por sua vez, denoto como limitação o material utilizado, ou seja, a disposição da cartolina 

(tamanho) relativamente à proporção das fotocópias das respetivas ilustrações/desenhos 

das crianças. O facto de a tira apresentar um tamanho reduzido condicionou a visualização 

espacial da disposição dos padrões e a sua perceção de como estes ficariam, caso fossem 

adicionados mais módulos.  

Por último, as atividades tiveram por base a comunicação oral e a troca/partilha de ideias, 

promovendo-se uma aprendizagem cooperada, no entanto, a gestão deste momento 



 

 77 
 

 

condicionou a participação das crianças mais novas e tímidas do grupo, apesar de se tratar 

de um grupo bastante ativo e comunicativo, bem como heterogéneo a nível etário, onde 

as crianças mais novas têm a oportunidade de aprender com as crianças mais velhas. No 

entanto, considero que nos momentos destinados à partilha e justificação dos seus pontos 

de vista, estas acabaram por ficar mais reticentes em participar nos debates, bem como 

disfarçarem as suas dificuldades ao se deixarem levar pelo raciocínio dos colegas mais 

velhos e mais participativos. 

 

• Limitações- Proposta didática para o 2º ano de Escolaridade do 
Ensino Básico.  

Tratando-se de uma proposta didática, não foi possível implementar as respetivas 

tarefas/atividades nas diferentes fases, nem promover qualquer tipo de estratégia para 

abordar esta temática com os alunos. Esta torna-se a principal limitação, pois não foi 

possível avaliar o impacto das mesmas, nem perceber se tais tarefas serão adequadas à 

faixa etária em questão, o grau de dificuldade, possíveis erros, etc.  

No entanto, tendo em conta os conhecimentos adquiridos em conformidade com os 

conhecimentos obtidos através da literatura vigente nesta investigação, perpetua-se que 

os alunos consigam através das diferentes tarefas “observar, descrever, continuar e 

produzir” padrões/sequências. 

Porém, seria sempre uma mais-valia para a investigação, analisar o processo de 

concretização das diferentes tarefas e perceber/identificar quais as dificuldades/dúvidas 

que as mesmas podem suscitar nos alunos, dando-lhe assim alguma 

consistência/relevância. Além de que, poderia afirmar convictamente que tais tarefas 

permitem aos alunos identificar na realidade regularidades presentes nas diferentes 

sequências/padrões e resolver problemas envolvendo a determinação de termos de uma 

sequência, dada a lei de formação. 

 

• Perspetivas futuras de investigação  
Atendendo à análise das tarefas em contexto de Educação Pré-Escolar, estas envolveram 

sempre momentos destinados à oralidade, onde as crianças mais novas/tímidas do grupo 

revelaram dificuldades a este nível. Além disso, tornou-se também numa dificuldade para 

o investigador, mais concretamente, em mediar o grupo, nestes momentos, sem que as 
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crianças mais novas fossem interrompidas sistematicamente pelas mais velhas e 

participativas, o que acabou por se verificar. 

Neste sentido, surge uma nova questão: “Qual o impacto de diferentes formas de 

abordagem da Comunicação Oral no contexto de Educação Pré-Escolar num grupo 

heterogéneo? 

No que respeita ao contexto do 1º Ciclo do Ensino Básico, visto que se tratou de uma 

proposta didática com tarefas destinadas ao 2º ano de escolaridade, a principal dificuldade 

assentou no facto das respetivas tarefas não serem colocadas em prática em contexto de 

ensino. Neste sentido, seria conveniente colocá-las em prática em contexto de ensino à 

distância e/ou em contexto de ensino presencial para obter dados concretos que permitam 

concluir em conformidade com a bibliografia utilizada que, de facto, a seleção adequada 

dos materiais, nomeadamente materiais não estruturados/quotidiano, são um recurso 

didático pertinente e auxiliam no processo de ensino/aprendizagem de 

padrões/sequências no ensino da Matemática.  

Importa frisar que a mesma foi elaborada, tendo por base a alteração do modelo de Prática 

Profissional III, detendo características comuns ao ensino à distância face à pandemia 

provocada pelo Covid-19. Desta forma, num contexto normal de sala de aula seria 

interessante obter resposta à seguinte questão: “A gestão dos materiais em contexto de 

sala de aula, bem como a dinamização das tarefas, pode ser um entrave à utilização de 

materiais do uso do quotidiano, devido à dificuldade de ter à mão estes recursos para 

todos os alunos?”. 
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Apêndices 

Apêndice I- Planificação da Ação em Contexto de Educação Pré-Escolar 

 
 

 

 

 

Planificação da Ação- Padrões/Sequências  

Agrupamento de Escolas Nº2 de Beja 

Docente: Edª Paula Ricardo Grupo: Heterogéneo-Sala D do Centro Escolar S. João 

Batista, sediado no recinto da Escola Básica Mário Beirão 

Investigador: Catarina Pereira  

 

 

  

Data:  

semana de 19 a 

22 de 

novembro de 

2019 

Tempo: 90 minutos 

1. Contextualização de acordo c/as OCEPE: 

Área de Conteúdo – Área de Expressão e Comunicação 

o Domínio- Domínio da Matemática; 

Componente na abordagem à Matemática- Geometria e Medida; 

o Domínio da Educação Artística/ Subdomínio das Artes Visuais; 

 

Aprendizagens a promover:  

o Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras, descobrindo e referindo propriedades e 

identificando padrões, simetrias e projeções; 

o Desenvolver a capacidade de criação de padrões. 

2. Objetivos: 

• Promover o diálogo e a partilha de ideias sobre o tema em questão; 

• Motivar/suscitar o grupo para a análise de diferentes padrões; 

• Identificar e completar diferentes padrões, bem como refletir sobre a sua organização/formação; 
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• Desenvolver o raciocínio logico, bem como a orientação espacial (esquerda-direita antes e depois, a 

seguir); 

• Refletir sobre a organização/formação de diferentes padrões; 

• Fomentar o trabalho em pequeno grupo; 

• Relacionar a área da Matemática com a área de Expressão Plástica; 

• Desenvolver a comunicação oral; 

• Refletir/consolidar conhecimentos sobre o tema; 

• Reconhecer, continuar e formar um padrão coletivo. 

3. Descrição da(s) atividade(s)/ estratégias: 

Atividade a implementar em dois momentos distintos, no decorrer do período da manhã. Após o acolhimento, e 

tendo em conta a disposição das crianças, deverá iniciar-se a apresentação, exploração da cartolina preparada 

previamente. De seguida, o grupo deve explorar as respetivas ilustrações/desenhos, partir para o reconhecimento 

e por sua vez, dar continuidade aos padrões de repetição apresentados.  

No segundo momento, as crianças deverão estar organizadas em grupos de dois elementos, na mesa de trabalhos. 

Posto isto, deverá ser entregue a cada grupo uma tira de cartolina, bem como, as respetivas fotocópias para que 

estas possam proceder à elaboração/criação de diferentes padrões/sequências.  

Por fim, após os diferentes grupos darem por concluído o seu padrão, deverão apresentar o mesmo aos restantes 

colegas, justificar o processo utilizado, as figuras adotadas e os elementos que se repetem. 

4. Avaliação: 

Observação direta: 

• Participação e interesse; 

• Qualidade das intervenções/utilização de vocabulário adequado na comunicação; 

• Capacidade de exprimir, fundamentar e discutir ideias; 

• Dinâmica e organização dos trabalhos; 

• Respeito pelas produções de convivência e da comunicação oral.  

5. Recursos  

• Cartolina; 

• Tiras de cartolina; 

• Tesoura; 

• Cola; 

• Ilustrações/imagens das folhas. 
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Apêndice II- Guião de Entrevista Semiestruturada à Entrevista à 
Educadora Responsável pela sala D 

 
Tema: “Padrões e Regularidades no Ensino da Matemática no Pré-Escolar e 1º Ciclo do 

Ensino Básico: Uma abordagem considerando diferentes contextos e recursos do 

quotidiano” 

 

A. Legitimação da entrevista  
 

 
Objetivos específicos 

 
Tópicos/questões 

o Esclarecer o propósito da entrevista; 

o Garantir a confidencialidade dos dados recolhidos; 

o Solicitar a autorização para o registo escrito da 

entrevista. 

A entrevistadora:  

o Agradecer a recetividade demonstrada para 

responder à entrevista; 

o Justificar a razão que levou a investigadora a 

elaborar e realizar a presente entrevista; 

o Garantir a confidencialidade da informação 

recolhida. 

 
B. Caracterizar a opinião da educadora relativamente à análise e exploração de 

padrões.  
 

 
Objetivos específicos 

 
Tópicos/questões 

o Entender qual a perspetiva/opinião da educadora 

relativamente à análise e exploração de padrões 

na educação pré-escolar. 

 

A entrevistadora:  

o Qual a sua perspetiva relativamente à análise 

e exploração de padrões na educação pré-

escolar? 

o Considera que o presente tema, proporciona 

às crianças aprendizagens significativas, na 

área da matemática?  
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C. Aprendizagem dos padrões  
 

 
Objetivos específicos 

 
Tópicos/questões 

o Identificar potenciais estratégias para a exploração 

do presente tema; 

o Identificar a importância da utilização de 

diferentes materiais na aprendizagem de padrões. 

 

A entrevistadora:  

o Ao abordar esta temática na sua prática 

educativa, que tipo de atividades costuma 

proporcionar às crianças? como as dinamiza 

em contexto de sala de aula?  

o Que importância atribui à seleção do material 

para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas com padrões? 

 
D. Encerramento da entrevista  
 

 
Objetivos específicos 

 
Tópicos/questões 

o Dar espaço ao entrevistador para acrescentar 

alguma informação pertinente; 

o Concluir a entrevista, agradecendo a colaboração 

do/a entrevistado/a. 

 

A entrevistadora:  

o Gostaria de acrescentar alguma informação 

pertinente relativamente a esta temática?  
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Apêndice III- Vídeo I, “Padrões de Repetição” 

 
Vídeo disponível em: https://1drv.ms/v/s!AuxY74W0nxmkhGre54eqCC39my-t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/v/s!AuxY74W0nxmkhGre54eqCC39my-t
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Apêndice IV- Guião de Vídeo I 

 

a.
 A

pr
es

en
ta

çã
o 

Instituição 

O presente vídeo foi elaborado no âmbito na proposta de alteração 

à Prática Profissional-III, do 2º ano do curso de Mestrado em 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

devido à pandemia que nos encontramos a atravessar. Assim, uma 

das propostas sugeridas, consistiu na elaboração de vídeos 

didáticos para as diferentes áreas do saber, bem como a elaboração 

de um guião de exploração com atividades complementares, que 

visam proporcionar aprendizagens significativas, relacionadas 

com os conteúdos propostos nos diferentes vídeos.  

Nome Catarina Dias Pereira 

Destinatários 

O presente guião diz respeito ao segundo vídeo, elaborado para 

área de matemática, direcionado aos alunos que se encontram a 

frequentar o 2º ano de escolaridade. 

Tema/titulo 
O presente vídeo tem como tema, a “Descoberta de sequências e 

regularidades”. 

Objetivo 

O vídeo apresenta os seguintes objetivos:  

• Mobilizar conhecimento sobre padrões/ sequências através 

de objetos do quotidiano; 

• Observar e descrever diferentes padrões; 

• Identificar/recriar padrões/sequências; 

• Resolver problemas envolvendo a determinação de termos 

de uma sequência, dada a lei de formação.  

Duração 

O presente vídeo tem a duração de 5 min e 25s. Para além dos 

conteúdos apresentados no decorrer do vídeo o mesmo conta com 

um guião de atividades complementares.  

Data 18 de maio de 2020 

 

Recursos utilizados  

No que diz respeito aos recursos utilizados, estes centram-se na 

aplicação iMovie, telemóvel e objetos: pano, caneca, jarra, lata, 

diferentes tampas e rolhas de cortiça.  

Execução 

Para a realização do segundo vídeo, resolvi recorrer a outro 

programa de edição sendo este, o iMovie, editando assim 

pequenos clipes de vídeo.  
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O presente vídeo teve como ponto de partida “Descobrir 

padrões/sequências através da observação/manipulação de objetos 

do quotidiano”. Desta forma, optei por gravar pequenos clips de 

vídeo, apresentando como cenário de fundo uma parte da minha 

cozinha. Contudo, para a concretização do mesmo, tive também 

de observar e perceber que os padrões estão presentes na nossa 

vida, em objetos e materiais que utilizamos muitas vezes no dia a 

dia e que nem nos apercebemos. Assim, os alunos podem 

identificar “padrões com muita facilidade, no papel de embrulho, 

nos tecidos, nos azulejos, nas pavimentações ou em figuras que 

podem ser identificadas, descritas e desenhadas. Também a 

observação de sequências numéricas permite a procura e o 

reconhecimento de padrões e de diversas relações entre os 

números. Reconhecer padrões envolve conceitos relacionados, 

p.e., a forma, a cor, o tamanho, o número” (Vale, et al., 2006, p. 

56). 

Desta forma, antes de efetuar a gravação do vídeo recorri não só a 

observação direta de potenciais objetos que desde sempre fazem 

parte do meu quotidiano, como toalhas de mesa, caixa, cortina, 

entre outros, bem como procedi à recolha de outros objetos, 

nomeadamente materiais não estruturados, que podem também 

auxiliar o processo de aprendizagem e promover aprendizagens 

significativas, tais como; tampas, rolhas, caricas, etc. 

Nesta perspetiva, segundo, Ponte (2005), citado por Castro (2014): 

O estudo de padrões e regularidades e ́ um meio 

privilegiado na Matemática que permite a aquisição de 

aprendizagens com significado para os alunos. Este 

mesmo autor também refere que a procura de padrões e 

regularidades e a formulação de generalizações em 

inúmeras situações devem ser estimuladas desde os 

primeiros anos do Ensino Básico. E ́ importante, desde 

cedo, desenvolver a capacidade de identificar e descrever 
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regularidades e padrões, bem como, continuar um 

determinado padrão ou criar novos padrões, sendo crucial 

a enfase que se dá à realização de tarefas criativas que 

envolvam a descoberta de padrões. Tal prática promove 

nos alunos a capacidade de pensar sobre as relações 

matemáticas e de as representar simbolicamente, 

fomentando e consolidando a passagem do concreto para 

o abstrato (Castro M. d., 2014, p. 9). 

Considerações finais 

No que diz respeito à preparação do vídeo mais uma vez, tornou-

se num processo muito interessante e desafiante, uma vez que não 

tenho à minha disposição, determinados materiais como tinha 

anteriormente, antes de enfrentarmos a pandemia. No entanto, esse 

também é um fator importante, pois permite-me tentar arranjar 

outro tipo de alternativas e consequentemente sair da minha zona 

de conforto, permitindo-me também arriscar e explorar novos 

softwares e aplicações para proceder à edição dos mesmos.  
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Apêndice V- Guião de atividades complementares 

 

Vídeo I 

Tema: Padrões de Repetição   
 

As presentes propostas de atividade são dirigidas aos alunos com idades compreendidas 

entre os 7 e 8 anos de idade, ou seja, 2º ano do Ensino Básico. Para a realização das 

mesmas e para a seleção da temática do vídeo, padrões/sequências tive como ponto de 

partida a descoberta de padrões/sequências através da observação e análise de 

determinados objetos do quotidiano. 

 

Tarefa 1- Segue o padrão  

Áreas curriculares em análise: Números e Operações/Sequências e Regularidades 

Aprendizagens Essenciais:  

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências e em tabelas numéricas, 

formular conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades; 

• Desenvolver interesse pela matemática e valorizar o seu papel no 

desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

Material:   

• Cartão com o padrão de repetição;  

• Imagens de respetivos materiais/objetos;  

• Duas Tira de cartão/cartolina; 

• Materiais reais: moedas de 5 cêntimos, moedas de 10 cêntimos e massas em forma 

de laço. 

Duração: 30/40 minutos. 
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Descrição: 

1. Observa e descreve o seguinte cartão com o respetivo padrão de repetição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recria o seguinte padrão de repetição numa tira de cartolina através dos respetivos 

materiais e completa-o tanto para a esquerda como para a direita. Para isso, deves 

primeiro procurar os respetivos materiais reais em tua casa. 

 

Nota: Se não tiveres estes materiais em tua casa, não te preocupes, pois podes recriar o 

padrão através do desenho dos respetivos materiais ou através do recorte das imagens dos 

mesmos que se encontram presentes no Apêndice VI.  

 

1.1. Constrói um novo padrão de repetição com materiais a ̀tua escolha e cola-os numa 

tira de cartolina.  
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Tarefa 2: Vermelho ou Azul 
 

Áreas curriculares em análise: Números e Operações/Sequências e Regularidades 

Aprendizagens essenciais: Reconhecer e descrever regularidades em sequências e em 

tabelas numéricas, formular conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades; 

Materiais: Ficha com as atividades. 

Duração: 20/30 minutos. 

Descrição: 

2. Observa a seguinte sequência, que continua sempre da mesma forma. 

 

 

 
 

 
 

 

2.1. Desenha as duas figuras seguintes da sequência. 

2.2. De que cor é a figura número 3? _______________________________. 

E a número 6? _______________________________________.  

 

2.3.Será que o botão número 11 é vermelho? _____________________________. 

Mostra como pensaste. 

 

 

 

 

2.4. O botão número 102 é vermelho ou azul? __________________________ 

 

 

1  
 

1  
 

1  
 

1  
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1  
 

1  
 

1  
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3 
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3 
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6 
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Tarefa 3: A tabela dos padrões 

Áreas curriculares em análise: Números e Operações/Sequências e Regularidades 

Aprendizagens essenciais:  

• Identificar o modulo do padrão; 

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências e em tabelas numéricas, 

formular conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades; 

Material:  

• Tabela16; 

• Massinhas dos laços, tampas de garrafas, rolhas de cortiça e moedas de 5 

cêntimos; 

• Imagens dos materiais. 

 

Duração:  30 minutos. 

 

Descrição:  

3. Imprime a seguinte tabela, observa-a e analisa-a com atenção. 

 

 

 

 

 

 

 
16 Ver apêndice VII. 
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3.1. Descobre qual é o objeto que fica na posição 10 e na posição 20? 

 

3.2. Recolhe o respetivo material e utiliza-o para completar a tabela.  

 

 

 

 

Posição 1 
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Nota: Se não tiveres os materiais necessários, podes realizar a tarefa através de desenhos 

dos respetivos materiais ou podes recortar e colar as respetivas imagens17.  

 

3.3. Agora que já completaste a tabela, consegues dizer, que quantidade de cada um dos 

objetos são necessários para completar a mesma. 

 

3.4. A seguir através da seleção de outros materiais que possas ter em tua casa, podes 

construir uma nova tabela, formando assim um novo padrão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Ver apêndice VIII, onde se encontram as imagens dos objetos que constituem a tabela.  
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Apêndice VI – Imagens dos objetos para formar o padrão de repetição 
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Apêndice VII- Tabela 

 

 

 

 

Posição 1 
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Apêndice VIII- Imagens para a concretização da tarefa. 
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Apêndice IX- Vídeo II, “Padrões de Crescimento” 
 

Vídeo disponível em: https://1drv.ms/v/s!AuxY74W0nxmkhGtUd_wTmm_Ejzjw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/v/s!AuxY74W0nxmkhGtUd_wTmm_Ejzjw
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Apêndice X- Guião de Vídeo II 
 

 

b.
 A

pr
es

en
ta

çã
o 

Instituição 

O presente vídeo foi elaborado no âmbito na proposta de alteração 

à Prática Profissional-III, do 2º ano do curso de Mestrado em 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

devido à pandemia que nos encontramos a atravessar. Assim, uma 

das propostas sugeridas, consistiu na elaboração de vídeos 

didáticos para as diferentes áreas do saber, bem como a elaboração 

de um guião de exploração com atividades complementares, que 

visam proporcionar aprendizagens significativas, relacionadas 

com os conteúdos propostos nos diferentes vídeos.  

Nome Catarina Dias Pereira 

Destinatários 

O presente guião diz respeito ao sexto vídeo, elaborado para área 

de matemática, direcionado aos alunos que se encontram a 

frequentar o 2º ano de escolaridade. 

Tema/titulo O presente vídeo tem como tema, “padrões de crescimento”. 

Objetivo 

O vídeo apresenta os seguintes objetivos:  

• Observar e descrever diferentes padrões/sequências de 

crescimento; 

• Identificar/recriar padrões/sequências; 

• Mobilizar conhecimento sobre padrões/ sequências de 

crescimento através de objetos do quotidiano; 

• Resolver problemas envolvendo a determinação de termos 

de uma sequência, dada a lei de formação.  

Duração 

O presente vídeo tem a duração de 6 min e 20s.  Para além dos 

conteúdos apresentados no decorrer do vídeo, o mesmo conta com 

um guião de atividades complementares.  

Data 15 de junho de 2020 

 

Recursos utilizados  

No que diz respeito aos recursos utilizados, estes centram-se na 

aplicação iMovie, telemóvel, mesa, cartões, fita cola e objetos 

reciclados: tampas, molas e rolhas. 
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Execução 

Para a realização do segundo vídeo relacionado com a área de 

matemática, resolvi dar continuidade ao tema do primeiro vídeo, 

relacionado com o estudo final. 

Para a concretização do vídeo, resolvi abordar “padrões de 

crescimento”, através de materiais não estruturados, de forma a 

facilitar o processo de aprendizagem e promover aprendizagens 

significativas, através de objetos como molas de roupa, tampas e 

rolhas.  

Porém, uma vez que se trata de explorar padrões/sequências de 

crescimento, mais uma vez recorri à gravação de pequenos clipes 

de vídeo, de forma a facilitar a organização e a preparação dos 

exemplos demonstrados no vídeo, bem como o facto, de estes 

facilitarem à montagem e edição do mesmo. 

Contudo, no processo de filmagem tive alguma dificuldade, uma 

vez que realizei várias tentativas de gravação, divido estas em três 

momentos destintos, estando estes relacionados com os três 

exemplos, demonstrados no vídeo. Desta forma, senti dificuldade 

em gerir o tempo para a demonstração de cada exemplo e acabei 

por ultrapassar o tempo limite, realizando assim cortes nos 

respetivos clipes. 

Considerações finais 

Mais uma vez a planificação e execução do último vídeo, tornou-

se num processo bastante envolvente e interessante. Além de que, 

optei por dar continuidade ao vídeo anterior, através da 

manipulação dos materiais para abordar padrões/sequências. 

Porém, uma vez que ao analisar o vídeo anterior, tendo em conta 

a área de matemática e o facto de ter executado a gravação do 

mesmo na minha cozinha, resolvi recorrer ao local escolhido para 

a realização do vídeo anterior, pelo facto de este, ser um espaço 

que não é utilizado e por este deter de vários recursos que 

eventualmente não tenho presentes na minha casa, como neste 

caso em particular, a mesa de grande dimensão e de fundo branco. 

Porém, relativamente ao presente vídeo, quero salientar outro 

aspeto que diz respeito à qualidade do som do mesmo, pois tenho 
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consciência que por vezes, nas transições de alguns clipes, existe 

alguma diferença de som. Este acontecimento, deve-se ao facto de 

ter realizado a gravação do vídeo, através do telemóvel e por 

vezes, este não captar o som da melhor forma.  

Neste sentido, outra das dificuldades sentidas e que por sua vez, 

foi comum a todos os vídeos, à exceção do primeiro, está 

relacionado com o facto de não deter de nenhum suporte para 

colocar o telemóvel. Assim, para a concretização dos mesmos, 

acabei de certa forma, por ficar dependente do auxílio de outras 

pessoas. Além de que, considero que existem alguns vídeos onde 

a qualidade da imagem não é a melhor, sendo este aspeto mais 

evidente neste último vídeo, onde foi possível verificar que em 

determinados momentos a câmara não se encontra focada na 

minha pessoa, nem nos objetos.  
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Apêndice XI- Guião de Atividades Complementares 
Vídeo II 

Tema: Padrões de crescimento  
 

As presentes propostas de atividade são dirigidas aos alunos com idades compreendidas 

entre os 7 e 8 anos de idade, ou seja, 2º ano do Ensino Básico. Para a realização das 

mesmas e para a seleção da temática do vídeo, “padrões de crescimento” tive como ponto 

de partida a análise deste tipo de padrões/sequências através da observação e manipulação 

de determinados objetos do quotidiano.  

Desta forma, tanto o vídeo como o guião de atividades surgem da continuação do primeiro 

vídeo de matemática, visto que em ambos procurei explorar o tema do estudo final.  

 

Tarefas 
 

Áreas curriculares em análise: Números e Operações/Sequências e Regularidades 

Aprendizagens Essenciais:  

• Observar e descrever diferentes padrões/sequências de crescimento; 

• Reconhecer e descrever regularidades em sequências de crescimento, formular 

conjeturas e explicar como são geradas essas regularidades; 

• Resolver problemas envolvendo a determinação de termos de uma sequência, 

dada a lei de formação. 

 

Tarefa 1- Continuar a sequência 

 

Material: folha de registo. 

Duração: 10/15 minutos.  

Descrição: 

1. Observa o último exemplo, sequência que analisamos no vídeo. 
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Na presente sequência, em cada posição existe um aumento de duas rolhas, 

relativamente à posição anterior. 

1.1. Descobre quantas rolhas terá a posição 5 e a posição 9? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Quantas rolhas terá a posição 20? 

_____________________________________________________________________ 

 

1.3. Nesta sequência existe a possibilidade de alguma posição conter número par de 

rolhas? Justifica? 

______________________________________________________________________ 

 

 

Explica como chegaste à tua resposta. 

 

 

 

 

Resposta: __________________________________________________________________ 

 

Explica como chegaste à tua resposta. 

 

 

 

 

Resposta: __________________________________________________________________ 

 

Explica como chegaste à tua resposta. 

 

 

 

 

Resposta: __________________________________________________________________ 
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Tarefa 2- Constrói um novo padrão 

Material:  

• Materiais reciclados: tampas, botões, massas, etc.,  

• Máquina fotográfica ou telemóvel. 

Duração: 25/30 minutos. 

Descrição:  

No guião anterior, elaboraste um padrão de repetição numa tira de cartolina com materiais 

à tua escolha. Da mesma forma, constrói um padrão de crescimento tendo por base os 

exemplos que visualizaste no vídeo. Para isso, deves primeiro procurar os respetivos 

materiais reais na tua casa.  

Porém, uma vez que se trata da construção de um padrão de crescimento e uma vez o 

mesmo pode ser construído com uma grande diversidade de materiais, deves organizá-lo 

numa mesa ou numa superfície plana, onde seja visível, a sua formação e 

consequentemente a sua regularidade. De seguida, deves registá-lo através de uma 

fotografia e enviares a mesma para o grupo da turma.  

 

Tarefa 3- Os botões 

Material: folha com a atividade. 

Duração: 10/15 minutos. 

Descrição: 

 
3. Observa a seguinte sequência: 
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3.1. Quantos botões serão necessários para completar a figura 4? 

_________________________________________________________________ 

3.2. Completa a seguinte tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras Nº de botões 

Figura 1 8 

Figura 2  

Figura 3 12 

Figura 4  

Figura 5  

Figura 16  

Figura 20  

Figura 30  

Figura 35  

? 
 

? 
 

? 
 

? 
 

? 
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Tarefa 4- Descobre o intruso 

Material:  

• Tampas, folha de registo, folha branca, cartolina, diferentes materiais e imagens 

dos materiais. 

Duração: 15/20 minutos. 

Descrição:  

4. Observa a seguinte lista de elementos: 

 

 

4.1. Indica em que posição se encontra o elemento/tampa intrusa, de forma a tornar 

esta lista de elementos num padrão/sequência de crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra como chegaste a esta conclusão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra como chegaste a esta conclusão.  

 

 

 

 

Posição 1 

 

Posição 1 

 

Posição 1 

 

Posição 1 

 

Posição 1 

 

Posição 1 

 

Posição 1 

 

Posição 1 

 

Posição 1 

 

Posição 1 

 

Posição 1 

Posição 2 

 

Posição 2 

 

Posição 2 

 

Posição 2 

 

Posição 2 

 

Posição 2 

 

Posição 2 

 

Posição 2 

 

Posição 2 

 

Posição 2 

 

Posição 2 

Posição 3 

 

Posição 3 

 

Posição 3 

 

Posição 3 

 

Posição 3 

 

Posição 3 

 

Posição 3 

 

Posição 3 

 

Posição 3 

 

Posição 3 

 

Posição 3 

Posição 4 

 

Posição 4 

 

Posição 4 

 

Posição 4 

 

Posição 4 

 

Posição 4 

 

Posição 4 

 

Posição 4 

 

Posição 4 

 

Posição 4 

 

Posição 4 
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4.2. Identificado o elemento/tampa intrusa, consideras que a presente lista de 

elementos constitui um padrão/sequência? Justifica.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4.3. Com materiais à tua escolha e que tenhas na tua casa, cria um novo 

padrão/sequência de crescimento e desafia os teus familiares a descobrir o 

elemento intruso.  Não te esqueças de registar o momento.  

 

Nota: Se não tiveres os materiais necessários, podes realizar a tarefa através de desenhos 

dos respetivos materiais ou podes pesquisar um objeto à tua escolha, recorrendo à 

internet. Para isso, deves selecionar uma imagem, replicá-la em várias imagens para 

posteriormente, imprimires as mesmas. Posto isto, deves recortá-las e colocá-las numa 

folha branca ou numa cartolina.  
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Anexos  

Anexo I- Ambiente educativo em contexto Pré-Escolar  

• Instituição  

O Centro Escolar S. João Batista é um dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

de Escolas nº2 de Beja que integra a rede pública, situado no recinto da Escola Mário 

Beirão. 18 O presente Centro Escolar situa-se na cidade de Beja (união de freguesias de 

Santiago Maior e S. João Batista), sediado na rua cidade de São Paulo com o código postal 

7800-453.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O centro escolar em questão, situa-se numa zona privilegiada, tendo em seu redor vários 

estabelecimentos comerciais, diversos serviços, a estação rodoviária, bem como o parque 

das feiras e exposições. No entanto a poucos quilómetros é possível encontrar a Piscina 

Municipal descoberta, a Biblioteca Municipal de Beja-José Saramago, a Casa da Cultura, 

entre outros.  

Segundo o Projeto Educativo do Agrupamento de Escola nº2 de Beja (2010/2021), o 

agrupamento é composto por sete estabelecimentos de ensino, sendo que localizados na 

cidade de Beja podemos encontrar apenas três, sendo estes: a Escola D. Manuel I, que 

constitui a sede do agrupamento; a Escola Mário Beirão e o Centro Escolar S. João 

Baptista. No entanto, nos arredores, integram ainda quatro escolas, nas quais fazem parte: 

 
18 Agrupamento de escolas nº2 de Beja (2015). Disponível em: http://www.ae2beja.pt/ . acedido em: 
janeiro,2020. 

Figura 35: Localização do Centro Escolar. 

http://www.ae2beja.pt/
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a EB1/JI de Albernoa, a EB1/JI de Cabeça Gorda, a EB1/JI de Salvada e a EB1/JI de 

Santa Clara do Louredo, localizadas nas freguesias que lhe fazem uso ao nome.   

Atualmente o Município de Beja abarca treze freguesias, sendo que apenas quatro, estão 

sediadas na cidade de Beja. Esta por sua vez é capital de distrito e engloba 14 concelhos:  

Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, 

Mértola, Moura, Odemira, Ourique, Serpa e Vidigueira. 

• Organização e gestão do espaço e materiais  

A minha prática profissional II, intervenção em Pré-Escolar, foi realizada na Sala D, no 

Centro Escolar S. João Batista e o grupo de crianças em questão apresenta idades 

compreendidas entre os quatro e os sete anos de idade. 

A sala D, não apresenta a mesma disposição das restantes salas do jardim de infância, 

pois trata-se de uma sala adaptada e por esse mesmo motivo, encontra-se no edifício do 

1º Ciclo. No entanto, embora que a estrutura da sala seja diferente, a mesma encontra-se 

igualmente dividida em três partes, sendo estas: a sala propriamente dita, uma zona 

destinada à arrecadação e uma sala de apoio que é partilhada com a sala do lado, onde 

está inserido o lavatório e alguns armários. Contudo é importante realçar que a sala em 

questão não apresenta instalações sanitárias no seu interior, como as restantes que se 

encontram no edifício do jardim de infância. Desta forma, foi criada uma casa de banho 

privada, no corredor, perto da sala, destinada apenas ao acesso das crianças do Pré-

Escolar.  

No que diz respeito à organização do espaço da sala propriamente dito, este, tal como 

vem descrito nas OCEPE (2016), é  a “ expressão das intenções do/a educador/a e da 

dinâmica do grupo, sendo indispensável que este/a se interrogue sobre a sua função, 

finalidades e utilização, de modo a planear e fundamentar as razões dessa organização” 

(Silva L. A., Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 26). 

Neste sentido, a sala D encontra-se organizada pelas seguintes áreas: 
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o Área da comunicação - espaço onde as crianças se reúnem diariamente, 

partilham ideias, vivências e onde as crianças desenvolvem algumas atividades, 

ouvem histórias, cantam e realização alguns jogos. No entanto, é na mesa grande, 

local que também integra esta área, que ocorre o acolhimento, o planeamento das 

atividades, a divisão das tarefas, a avaliação das atividades, bem como o balanço 

do dia. 

 

 

 

 

 

 

o Área dos jogos- esta área é composta por um armário, onde se encontram 

disponíveis diversos jogos, onde a criança tem a possibilidade de realizar as suas 

próprias escolhas, tendo à sua disposição jogos de encaixe, puzzles, legos, jogos 

de construção, entre outros. Nesta área, também estão disponíveis jogos de mesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Mesa grande. 

 
 

 
Figura 45:Crianças a realizarem pequenas construções com 

legos. 

Figura 46: Mesa grande. 

 
 

 
Figura 37: Crianças a realizarem pequenas construções com 

legos. 

 

 
Figura 47: Área do faz de conta (cozinha). 

 
Figura 48:Crianças a realizarem pequenas construções com 

legos. 

Figura 36: Mesa grande. 

 
 

 

Figura 37: Crianças a realizarem pequenas construções com legos. 

 

 
Figura 99: Área do faz de conta (cozinha). 

 
Figura 100:Crianças a realizarem pequenas construções com 

legos. 
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o Área da cozinha e casinha- é uma área que permite às crianças explorar diversas 

situações, assumir determinados papéis, podendo estes ser representações de 

situações reais, do contexto da criança ou situações imaginárias. 

 

 

 

o Área da pintura, modelagem, recorte e colagem- são áreas que permitem à 

criança a possibilidade de experimentar diversos materiais e diferentes técnicas 

de expressão plástica. Na sala, estão organizados e identificados os respetivos 

armários, com os diferentes materiais afetos a cada uma das áreas que se 

encontram à disposição das crianças. Além disso, a realização das diversas 

atividades processa-se por norma nas mesas laterais, por estas se encontrarem 

mais próximas da sala de apoio e efetivamente perto do lavatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Área do faz de conta (cozinha). 

 
 

 
Figura 207: Área do faz de conta (casinha). 

 
Figura 208: Área do faz de conta (cozinha). 

 
 

 
Figura 40: Crianças a realizarem uma técnica de 
pintura nas mesas laterais. 

 
 

 
Figura 209: Materiais didáticos da área da 

matemática. 

Figura 210: Crianças a realizarem uma técnica 
de pintura nas mesas laterais. 

 
Figura 38: Área do faz de conta (cozinha). 

 
 

 
Figura 211: Área do faz de conta (casinha). 

 

Figura 39: Área do faz de conta (casinha). 

 
 

 
Figura 153: Crianças a realizarem uma técnica 
de pintura nas mesas laterais. 

 
Figura 154: Área do faz de conta (casinha). 

 
 

 
Figura 38: Área do faz de conta (cozinha). 

 
 

 
Figura 155: Área do faz de conta (casinha). 

 
Figura 156: Área do faz de conta (cozinha). 

 
Figura 39: Área do faz de conta (casinha). 

 
 

 
Figura 157: Crianças a realizarem uma técnica 
de pintura nas mesas laterais. 

 

Figura 40: Crianças a realizarem uma técnica de pintura nas mesas laterais. 

 
 

 
Figura 261: Materiais didáticos da área da matemática. 

Figura 262: Crianças a realizarem uma técnica de pintura nas mesas 
laterais. 
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o Área das ciências- é uma área que permite às crianças a possibilidade de 

vivenciarem e realizarem diversas experiências. A mesma é construída por uma 

mesa e diversos materiais didáticos, tais como: lupas, pinças, balança, frascos, 

entre outros. 

o Área da matemática é a área onde é dada a possibilidade às crianças de 

realizarem diversas atividades e jogos matemáticos, como por exemplo: blocos 

lógicos, cuisenaire, tangram, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

o Área da Biblioteca- zona agradável com dois sofás, onde as crianças podem 

manipular e explorar os diversos livros que se encontram disponíveis no respetivo 

armário.  

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Materiais didáticos da área da matemática. 

 

 
Figura 315: Estante com os livros disponíveis.  

 
Figura 316: Materiais didáticos da área da matemática. 

 

 
Figura 42: Estante com os livros disponíveis.  

 
 

 
Figura 317: Crianças a realizarem o registo da informação recolhida sobre o artista 
Salvador Dalí. 

 
Figura 318: Estante com os livros disponíveis.  

 
Figura 41: Materiais didáticos da área da matemática. 

 

 

Figura 42: Estante com os livros disponíveis.  

 
 

 
Figura 368: Crianças a realizarem o registo da 
informação recolhida sobre o artista Salvador Dalí. 
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o Área da Escrita- esta área, tal como a área de matemática, é constituída por uma 

estante/armário onde estão disponíveis diversos materiais, jogos de palavras, 

quadro magnético, ficheiros com imagens e os respetivos cadernos de cada 

criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Área das tecnologias- local onde se encontram disponíveis os computadores, 

quer os computadores portais (os Magalhães), quer o computador fixo. Neste 

sentido, os respetivos computadores estão conectados à internet e podem 

apresentar diversas utilidades, como por exemplo: exploração de jogos didáticos, 

pesquisar temas e conteúdos, bem como abordar diversas áreas de conteúdo, entre 

outros.  

 

 

Figura 43: Crianças a realizarem o registo da informação recolhida sobre o artista Salvador Dalí. 

 
 

 
Figura 417: Crianças a visualizarem um vídeo. 

Figura 418: Crianças a realizarem o registo da informação recolhida sobre o artista Salvador Dalí. 

 
 

 
Figura 44: Crianças a visualizarem um vídeo. 

 

 
Gráfico 4: Caracterização por género. 

Figura 419: Crianças a visualizarem um vídeo. 

Figura 43: Crianças a realizarem o registo da informação recolhida sobre o artista Salvador Dalí. 

 
 

 
Figura 420: Crianças a visualizarem um vídeo. 
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A atribuição de áreas distintas na sala, bem como a apropriação dos materiais adequados 

em função das mesmas, leva a que exista uma melhor organização do espaço e desta 

forma a promoção de aprendizagens significativas. Assim, tal como vem descrito nas 

OCEPE (2016):  

“a importância dos materiais na aprendizagem das crianças implica que o/a 

educador/a defina prioridades na sua aquisição, de acordo com as necessidades 

das crianças e o projeto curricular de grupo. A progressão do desenvolvimento e 

da aprendizagem das crianças, ao longo do ano, levará à introdução de novos 

espaços e materiais, que sejam mais desafiadores e correspondam aos interesses 

que vão sendo manifestados” (Silva L. A., Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 26). 

Desta forma, a organização do espaço não deve ser definitiva e flexível é necessário 

efetuar algumas alterações, bem como a apropriação de novos materiais, “sempre que 

necessário, tendo em conta as atividades relacionadas com o Projeto Pedagógico 

estabelecido pelo educador, bem como a integração de trabalhos e matérias desenvolvidos 

pelas crianças ao longo do tempo. A integração de novos espaços e materiais devem 

corresponder às necessidades do grupo manifestadas no momento, de modo a desafiar as 

crianças” (Dias, 2017, p. 18). 

Figura 44: Crianças a visualizarem um vídeo. 

 

 
Gráfico 4: Caracterização por género. 

Figura 469: Crianças a visualizarem um 
vídeo. 

 

 
Gráfico 4: Caracterização por género. 

 

 
Figura 470:Representação da raiz. 

 
Figura 471: Registo escrito da investigação 
da "Romãzeira".Figura 472:Representação 

da raiz.Gráfico 4: Caracterização por género. 

Figura 44: Crianças a visualizarem um vídeo. 

 

 
Gráfico 4: Caracterização por género. 

Figura 473: Crianças a visualizarem um 
vídeo. 

 

 
Gráfico 4: Caracterização por género. 
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Por fim, as paredes da sala não são exceção e também elas se encontram preenchidas com 

os trabalhos realizados pelas crianças, pois o que “está exposto constituí uma forma de 

comunicação, sendo representativa dos processos desenvolvidos, os torna visíveis tanto 

para as crianças como para os adultos. Por isso, a sua apresentação deve ser partilhada 

com as crianças e corresponder a preocupações estéticas” (Silva L. A., Marques, Mata, & 

Rosa, 2016, p. 26) . 

• Organização e gestão do tempo  

Segundo Zabalza, citado por Bairos, (2015):  

“As rotinas são, como os capítulos, o guião da vida diária de uma turma que, dia 

após dia, se vai nutrindo de conteúdos e ações. As crianças sabem o nome de cada 

fase, sabem o que virá depois, sabem qual é o procedimento para realizar 

determinadas atividades, etc., e, pouco a pouco, vão-se assenhoreando da sua vida 

escolar, vão-se sentido competentes e, ao mesmo tempo, vão comprovando 

vivencialmente como cada vez lhe saem melhor as coisas e sabem melhor o que 

há para fazer e de que forma resultam, e são divertidas, as tarefas” (Bairos, 2015). 

O dia-a-dia de uma sala de jardim de infância está organizado e planeado, segundo uma 

ordem de acontecimentos, sendo que estes estão delimitados por um horário e por as 

rotinas diárias instituídas. No entanto, a organização dos mesmos deve ir ao encontro das 

necessidades e interesses das crianças em questão e deve ocorrer de forma flexível, pois 

“nem todos os dias são iguais, as propostas do/a educador/a ou das crianças podem 

modificar o quotidiano habitual” (Silva L. A., Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 27).  

Neste sentido, tal como se encontra descrito nas Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (2016): 

“O tempo educativo tem uma distribuição flexível, embora corresponda a 

momentos que se repetem com uma certa periodicidade. A sucessão de cada dia, 

as manhãs e as tardes tem determinado ritmo, existindo, deste modo, uma rotina 

que é pedagógica porque 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 L. A., 

Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 27).  
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Na sala em questão, considera-se dois momentos distintos ao longo do dia, são eles: o 

período da manhã e o período da tarde, sendo que a rotina diária da sala D é a seguinte: 

 

Horário Atividade 

7h45m /9.00h 

 
Componente de apoio à família 

9.00h/9h30m 

-Acolhimento geral 

- Marcar as presenças, contar as novidades 

-Apresentação do plano do dia 

9h30m/10h20m - Atividades em grande grupo 

10h30m/10h50m Lanche 

11.00h/ 11h50 

-Dar continuidade à atividade 

Ou 

-Realizar atividades livres 

Ou 

-Recreio (se o tempo permitir) 

12.00h Almoço 

14.00h/15h20 m 

-Atividades orientadas (individuais ou em grupo) 

Ou 

-Atividades de escolha livre 

15h30m/15h50m Lanche 

15h50m/16.00h 
Reflexão/balanço do dia 

 

16.00h/19.00h Componente de apoio à família 

 

Quadro 10:Organização temporal-Rotina diária 
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Desta forma, “o tempo diário. Inscreve-se num tempo semanal, mensal, anual, que tem 

ritmos próprios e cuja, a organização tem, também de ser planeada. A vivência destas 

diferentes unidades de tempo permite que a criança se vá progressivamente apropriando 

de referências temporais que são securizantes e que servem como fundamento para a 

compreensão do tempo: passado, presente, futuro” (Silva L. A., Marques, Mata, & Rosa, 

2016, p. 27). 

Assim, importa, ainda, realçar o referencial de planificação, onde as áreas de conteúdo se 

encontram distribuídas pelos respetivos dias da semana, da seguinte forma: 

 

Segunda-feira Terça-feira  Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã 

Domínio da 

linguagem oral e 

abordagem à escrita. 

 

Manhã 

Subdomínio do jogo 

dramático/teatro 

Manhã 

Domínio da 

Educação Artística: 

subdomínio das 

artes visuais 

Manhã 

Domínio da 

Educação Artística: 

subdomínio da 

música 

Manhã 

Terminar 

trabalhos/projetos 

 

Tarde 

Domínio da 

matemática/Área do 

conhecimento do 

mundo 

Tarde 

Domínio da 

linguagem oral e 

abordagem à escrita. 

Tarde 

Domínio da 

Educação Artística: 

subdomínio das 

artes visuais 

Tarde 

Domínio da 

educação física 

Tarde 

Planeamento / 

avaliação 

 

Quadro 11: Distribuição das áreas de conteúdo. 

 

• Caracterização do grupo de crianças 

O grupo de crianças da sala D é constituído por vinte e uma crianças, sendo onze do sexo 

feminino e dez do sexo masculino (ver gráfico 4), com idades compreendidas entre os 

quatro e os sete anos de idade (ver gráfico 5) “até 31 de dezembro do presente ano” 

(Ricardo, 2019/2020, p. 1). 
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Observando o gráfico 5 é possível analisar a informação relativa à faixa etária do grupo 
de crianças em questão: 

.  

Gráfico 5: Nº de crianças por faixa etária. 

Na rede pública é frequente a heterogeneidade do grupo, por isso, é possível constatar 

que o mesmo conta com crianças dos quatro aos sete anos de idade, sendo notório que a 

faixa etária predominante é a dos cinco anos de idade.  

Neste sentido, segundo Niza, citado por Oliveira (2011) “uma primeira condição em que 

se fundamenta a dinâmica social da atividade educativa no jardim-de-infância, no modelo 

curricular da Escola Moderna Portuguesa, é a da constituição dos grupos de crianças, não 

4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

Nº de Crianças 2 11 6 1

2

11

6

1
0

2

4

6

8

10

12

Faixa etária

10

48%

11
52%

Género

Masculino

Feminino

Gráfico 4: Caracterização por género. 

 

 
Figura 551:Representação da raiz. 

 
Figura 552: Registo escrito da investigação da "Romãzeira".Figura 553:Representação da 

raiz.Gráfico 4: Caracterização por género. 

 

 
Figura 45: Representação da raiz. 

 
Figura 554: Registo escrito da investigação da "Romãzeira".Figura 555:Representação da 

raiz. 

 
Figura 556: Registo escrito da investigação da "Romãzeira". 

Figura 557:Representação da raiz. 

 
Figura 558: Registo escrito da investigação da "Romãzeira".Figura 559:Representação da 

raiz.Gráfico 4: Caracterização por género. 

 

 
Figura 560:Representação da raiz. 

 
Figura 561: Registo escrito da investigação da "Romãzeira".Figura 562:Representação da 

raiz.Gráfico 4: Caracterização por género. 

 

 
Figura 45: Representação da raiz. 
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por níveis etários, mas, de forma vertical, integrando de preferência as várias idades para 

que se possa assegurar a heterogeneidade geracional e cultural que melhor garanta o 

respeito pelas diferenças individuais no exercício da interajuda e colaboração formativas 

que pressupõe este projeto de enriquecimento cognitivo e sociocultural” (Oliveira, 2011, 

p. 19). 

Centrando-se no grupo em questão, este insere-se numa turma reduzida com apenas vinte 

e uma crianças, devido à inclusão de duas crianças com necessidades educativas: visão 

reduzida ou cegueira e autismo, de grau severo, (nível 3).  Importa ainda reforçar que das 

vinte e uma crianças que integram a turma, “oito destas crianças, integram o grupo pela 

primeira vez. O grupo tem uma frequência diária de todas as crianças, manhã e tarde. O 

grupo é assíduo e pontual” (Ricardo, 2019/2020, p. 1). 

Para além disso, o grupo é ativo, curioso, interessado, comunicativo e participativo, sendo 

que em termos de comportamento são “crianças calmas, meigas e pouco conflituosas” 

(Ricardo, 2019/2020, p. 1). Do mesmo modo, saliento, que com base na minha 

observação direta, no que diz respeito às atividades de livre escolha, considero que o 

grupo revela particular interesse pela área da casinha e cozinha, área dos jogos bem como 

para as áreas relacionadas com a expressão plástica, como desenhar, pintar, moldar.  
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Anexo II- Adequação da Estrutura do e-Portefólio ao Modelo da 
PPIII/COVID- 19 

 

A iniciativa #EstudoEmCasa assume, neste período de pandemia, um complemento e um 

recurso de apoio ao docente e ao aluno. Possibilita aos alunos que não têm possibilidade 

de aceder à internet, beneficiar das aprendizagens divulgadas pela RTPMemória, 

independentemente, de outros recursos que possam ser disponibilizados 2 pelos docentes, 

através dos planos E@D de cada Agrupamento. 

As aulas decorrerão até 19 de junho de 2020. 

Nesta lógica, e para que possa ser entendido o percurso escolar preconizado para o 3o 

período letivo, proponho que o e-Portefólio se desenvolva de acordo com o novo Modelo 

de Prática Pedagógica III (PPIII) e integre a reflexão de todas as atividades propostas para 

a PPIII. 

 

e-Portefólio – Estrutura COVID-19 

Introdução (tema e sua justificação, objetivos e estrutura do relatório)  

Parte I 

Ambiente de sala de aula 

1. Contextualização da Turma 

a) Síntese da situação de aprendizagem dos alunos (todos, incluindo os de 

N.E.E., retenção, ...) 

b) Síntese do ambiente sociocultural dos alunos 

c) Equipa educativa envolvida 

d) Recursos materiais: estruturas de apoio da sala/escola/agrupamento 

e) Espaços e materiais comuns da sala/escola/agrupamento 

f) Atividades conjuntas - projetos da turma 

NOTA: Neste ponto, só o farão se já tiverem dados. Ninguém vai pedir, neste momento, 

mais dados aos professores. Se não houver dados, não fazem e passam de imediato para 

o ponto 2. 
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2.  Visionamento das sessões #ESTUDO EM CASA, de acordo com o(s) ano(s) de 

escolaridade em que estavam colocados no estágio, ver horário completo em: 

https://www.rtp.pt/estudoemcasa-apresentacao/As temáticas, de cada sessão lecionada, 

encontram-se desenvolvidas nos sítios abaixo identificados e, estes sítios, terão de ser 

visitados diariamente e servirão de orientação e sustentação para o desenvolvimento do 

vosso trabalho. 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/eec/ https://apoioescolas.dge.mec.pt/ 

6. Diariamente, deverão refletir sobre as sessões visionadas do #Estudo em Casa – 

Apoio às Escolas3 e entregar no final de cada semana, uma Reflexão semanal 

onde deverão constar aspetos como: 

A. Data/Anos de escolaridade observados/Horário escolar (tempos e disciplinas)  

B. Caracterização do(s) docente(s)  

C. Áreas curriculares em análise (aulas observadas)  

D. Metodologia utilizada  

E. Materiais didáticos  

F. Propostas de continuidade de trabalho apresentadas pelo docente e identificando 

as Aprendizagens Essenciais (AE): CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES que o aluno deve adquirir.  

Parte II  

4. A pandemia tem desencadeado um conjunto de estruturas de apoio a ̀comunidade 

educativa de onde se destacam os vídeos disponibilizados pelo youtube. Propõe- 

se que analise alguns destes vídeos no sítio seguinte: 

https://www.youtube.com/channel/UCTzWCFMxJ4wWmWlh-Gzewfg 

Depois de perceber a lógica didática subjacente a ̀ elaboração dos vídeos 

analisados para as diferentes áreas do saber, propomos-lhe que produza os 

seguintes materiais:  

1. Dois (2) vídeos para português  

2. Dois (2) vídeos para matemática  

3. Um (1) vídeo para estudo do meio  

4. Um (1) vídeo para uma das expressões  
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(música/dramática/plástica/motora) a ̀sua escolha  

5. Para cada vídeo, deverá elaborar um Guião de exploração com atividades 

complementares que possibilitem o desenvolvimento das aprendizagens previstas no 

objetivo do vídeo. 

6. Pelo menos um dos vídeos deverá, obrigatoriamente, incidir sobre a temática 

escolhida para o Estudo Final. 

7. Para cada vídeo, deverá organizar um guião e, o mesmo, deverá obedecer ao 

seguinte formato: 

 

Guião de Vídeo 

a. Apresentação 

Instituição  

Nome 

 Destinatários  

Tema/título 

 Objetivo  

Duração  

Data 

b. Recursos utilizados 

c. Execução 

d. Considerações finais 

NOTA: importa lembrar que cada vídeo não deverá ultrapassar os 5/6minutos. 

 

8. Data de entrega dos vídeos 
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Parte III  

Leituras  

Leituras efetuadas: livros/capítulos de livros/artigos e respetivas análises. Pelo 
menos, deverão elaborar quatro (4) recensões críticas. (Lista de artigos e livros 
disponibilizados no MOODLE). 

Visionamento de webinares/vídeos 

Análise de filmes/vídeos educativos – ao critério de cada estudante. 

 

...... 

Parte IV 

Reflexão final 

Reflexão sobre a PPIII onde analise o MODELO DE PPIII efetuado e adequado aos 
tempos de COVID-19 e perspetive uma ação futura, após a conclusão desta prática. 

Comente os pontos fortes e fracos, identifique as principais aprendizagens realizadas 
ao longo do estágio e, se possível, deixe sugestões. 

 

Bibliografia 

(Toda a bibliografia sugerida no documento “Planificação”) 

Alarcão, I. e Tavares, J. (2003). Supervisão da Prática Pedagógica. Uma perspetiva 

de Desenvolvimento e Aprendizagem. Coimbra: Livraria Almedina. 

Pinto, J. e Santos, L. (2006) Modelos de avaliação das aprendizagens, Lisboa: 

Universidade 

Sá Chaves, I. (2005). Os Portfólios reflexivos (também) trazem gente dentro. Porto: 

Porto Editora. 

 

Critérios de avaliação do e-Portefólio 

Análise das práticas letivas implementadas ao longo do processo formativo (9) 

o Qualidade e contextualização das planificações e materiais (por ex., materiais 

produzidos e utilizados) 

o Qualidade da Reflexão  

Qualidade da reflexão final (4) 
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o Contributos da formação: pontos fortes e pontos fracos  

Envolvimento no processo de formativo (4) 

o Contributos para o processo formativo através da participação nas sessões 

presenciais dos seminários de apoio à PPIII (eg: divulgação de boas práticas; 

partilha de leituras efetuadas voluntariamente; divulgação de sites, 

colaboração em eventos; etc.) 

o Cumprimento de prazos  

Aspetos formais (3) 

o Respeito pela estrutura 

o Apresentação cuidada 

o Clareza, precisão e correção na linguagem escrita 
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Anexos III- Projeto “As Árvores” 
O projeto intitulado, “As Árvores” surgiu no âmbito da comemoração do dia S. Martinho, 

através da exploração e observação da castanha, bem como do ouriço da castanha. Neste 

sentido, a primeira árvore estudada foi o castanheiro, onde foi realizada uma pesquisa 

sobre a sua constituição, bem como algumas curiosidades pertinentes. 

No entanto, o estudo do castanheiro serviu de base para a pesquisa relacionada com as 

árvores no geral, ou seja, para o grupo ficar a conhecer as partes constituintes das árvores 

(raiz, tronco, ramos e folhas), os cuidados a ter com as mesmas, como se alimentam, quais 

os tipos de árvores que existem, os tipos de folhas, entre outros. Para tal, foi 

proporcionado aos grupos momentos para efetuarem as suas pesquisas, através da 

consulta de diferentes livros, como ainda, tiveram a oportunidade de ouvir uma história 

produzida por mim, para evidenciar estes aspetos.  

Para além de que foram proporcionadas às crianças momentos para explorarem e 

descobrirem as características das mesmas e observar algumas delas em meio ambiente. 

Contudo, durante os momentos de avaliação/planificação que ocorrem todas as sextas-

feiras, as crianças manifestaram curiosidade e interesse em conhecer outras árvores. 

Como se tratou de um projeto que envolveu a maioria das crianças do grupo, as atividades 

foram planificadas primeiramente relacionadas com a árvore “a romãzeira” e 

seguidamente sobre o “pinheiro”. 

Acontece que este projeto, se tratou de um tema muito rico, onde foi possível desenvolver 

uma sequência didática. Neste sentido, as atividades desenvolvidas ao longo do projeto, 

encontraram-se descritas nos planos diários/semanais e promoveram aprendizagens 

significativas em todas as áreas de conteúdo, sendo estas: 

• Área de formação pessoal e social; 

• Área da expressão e comunicação: 

o  Domínio da educação física; 

o  Domínio da educação artística:  

⧫ subdomínio das artes visuais, 

⧫ subdomínio do jogo dramático/teatro e subdomínio da música;  

o Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita; 

o Domínio da matemática; 



 

 129 
 

 

o Área do conhecimento do mundo.  

Desta forma, importa realçar algumas atividades desenvolvidas no decorrer do projeto, 

sendo estas:  

• Decalque das folhas do castanheiro com lápis de cera;  

• Ilustração do “castanheiro” e da “romãzeira”;  

• Registos com as informações recolhidas sobre as árvores em estudo;  

• Jogos de palavras;  

• Realização de experiências:  

o “Como retirar a clorofila das folhas”;  

o “Pinha meteorológica”;  

• Observação e exploração:  

o Do ouriço da castanha, bem como da castanha; 

o  Das folhas da romã, da romã e dos seus bagos; 

o  Das folhas do pinheiro, da pinha e do pinhão.  

• Confeção de tintas naturais a partir das folhas da romãzeira, bem como dos bagos 

da romã;  

• Confeção de bolachas de romã;  

• Músicas: “fui colher uma romã” e “pinheirinho”;  

• Decoração das pinhas com efeitos alusivos ao Natal (renas);  

• Jogo das adivinhas, relativas as árvores estudadas;  

• Criação de sequências/padrões, através dos desenhos das folhas das árvores 

estudadas;  

• Entre outros. 
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Figura 45: Representação da raiz. 

 
Figura 661: Registo escrito da investigação da 
"Romãzeira".Figura 662:Representação da 

raiz. 

 
Figura 663: Registo escrito da investigação da 

"Romãzeira". 

Figura 664:Representação da raiz. 

 
Figura 665: Registo escrito da investigação da 
"Romãzeira".Figura 666:Representação da 

raiz. 

 
Figura 46: Registo escrito da investigação da 

"Romãzeira". 

 

 
Figura 667: Confeção de bolachas de romã. 

Figura 668: Registo escrito da investigação da 
"Romãzeira". 

Figura 45: Representação da raiz. 

 
Figura 669: Registo escrito da investigação da 
"Romãzeira".Figura 670:Representação da 

raiz. 

 

Figura 46: Registo escrito da investigação da 
"Romãzeira". 

 

 
Figura 745: Confeção de bolachas de romã. 

Figura 746: Registo escrito da investigação da 
"Romãzeira". 

 

 
Figura 47: Confeção de bolachas de romã. 

 

 
Figura 747: Pintura do interior da romã, através de tinta 

naturais (bagos de romã). 

Figura 748: Confeção de bolachas de romã. 

Figura 46: Registo escrito da investigação da 
"Romãzeira". 

 

 
Figura 749: Confeção de bolachas de romã. 

Figura 750: Registo escrito da investigação da 
"Romãzeira". 

 

 
Figura 47: Confeção de bolachas de romã. 

Figura 48: Pintura do interior da romã, através de 
tinta natural (bagos de romã). 

 

 
 

 

 

Figura 47: Confeção de bolachas de romã. 

 

 
Figura 787: Pintura do interior da romã, através de 

tinta naturais (bagos de romã). 

Figura 788: Confeção de bolachas de romã. 

 

 
Figura 48: Pintura do interior da romã, através de 

tinta naturais (bagos de romã). 
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Figura 49: Registo da experiência, "pinha metrológica". 

 
 

 
Figura 855: Decoração da sala com pinhas divertidas. 

 
Figura 856: Registo da experiência, "pinha metrológica". 

 
 

 
Figura 50: Decoração da sala com pinhas divertidas. 

 
 

 
Figura 857: Registo de observação da experiência, " clorofila das 

folhas". 

Figura 858: Decoração da sala com pinhas divertidas. 

 
Figura 49: Registo da experiência, "pinha metrológica". 

 
 

 
Figura 859: Decoração da sala com pinhas divertidas. 

 
Figura 860: Registo da experiência, "pinha metrológica". 

Figura 50: Decoração da sala com pinhas divertidas. 

 
 

 
Figura 908: Registo de observação da experiência, " 

clorofila das folhas". 

Figura 909: Decoração da sala com pinhas divertidas. 

 
 

 
Figura 51: Registo de observação da experiência, " 

clorofila das folhas". 

 

 
Figura 910: Jogo de adivinhas com as características das 

árvores estudadas. 

 
Figura 911: Registo de observação da experiência, " 

clorofila das folhas". 

Figura 50: Decoração da sala com pinhas divertidas. 

 
 

 

Figura 52: Jogo de adivinhas com as características das 
árvores estudadas. 

 
 

 
Figura 982: Jogo de adivinhas com as características das 

árvores estudadas. 

Figura 51: Registo de observação da experiência, " clorofila das 
folhas". 

 

 
Figura 954: Jogo de adivinhas com as características das árvores 

estudadas. 

 
Figura 955: Registo de observação da experiência, " clorofila das 

folhas". 


