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resumo

O presente relatório de estágio tem como tema a modelação matemática. Com
o intuito de se tentar compreender um pouco mais acerca da implementação
da modelação matemática em contexto de sala de aula, pretende-se procurar
resposta às seguintes questões de investigação: (i) Que procedimentos
utilizam os alunos do Ensino Secundário, do 10.º e 12.º ano de escolaridade,
na resolução de tarefas de modelação matemática?; (ii) Que dificuldades os
alunos revelam quando se coloca em prática atividades de modelação na sala
de aula?; (iii) Que perspetivas têm os alunos, de uma forma geral, acerca da
disciplina de Matemática e, de um modo mais particular, da tarefa de
modelação realizada?; (iv) Qual a adequação didática da planificação e
implementação das tarefas de modelação matemática aplicadas a alunos de
uma turma do 10.º ano e a duas turmas do 12.º ano?
Atendendo às características das questões de investigação formuladas para
este estudo, optou-se por uma investigação, essencialmente, qualitativa,
baseada no estudo caso de uma turma do 10.º ano e duas turmas do 12.º ano
da Escola Secundária com 3.º ciclo Dr. Mário Sacramento. Os dados foram
recolhidos através da resolução das tarefas pelos alunos, da elaboração de
notas de campo e preenchimento, por parte dos alunos, de um questionário.
Para responder à primeira questão de investigação, apresenta-se alguns
procedimentos que os grupos utilizaram para elaborar corretamente a tarefa
proposta. Na segunda questão, os resultados indicam que os alunos
apresentaram dificuldades: em manusear o software GeoGebra ou a
calculadora gráfica ou o sensor CBR; no tratamento dos dados; na
identificação e significado das variáveis, de acordo com o contexto do
problema; na interpretação das questões “à luz” da linguagem matemática; na
interpretação dos resultados segundo o contexto do problema; e nos conceitos
e definições. Na terceira questão dá-se a conhecer as perspetivas dos alunos.
Na última questão o enfoque é, essencialmente, nas facetas epistémica,
cognitiva, interacional e mediacional, revelando-se que houve adequação
didática.
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abstract

The subject of this internship thesis is Maths modelling. With the purpose of
trying to understand better its implementation in the classroom, we have tried
to answer to some questions: (i) What procedures do 10 th and 12th grades
students use to solve tasks connected with Maths modelling?;(ii)What
difficulties can students face when it is put in practise, in the classroom,
activities of Maths Modelling?; (iii) What perspective do students have about
Math in general and Math’s Modelling in particular; (iv) What is the didactic
adequation of planning and implementation of tasks of Maths Modelling in a
10th grade class and in two 12th grade classes?
Due to the characteristics of the questions of this research, we have chosen to
make an essentially qualitative investigation, based on a study case in one
10th grade class and two 12th grades classes in the secondary School dr.
Mário Sacramento. The data was collected through the resolution of tasks
given to the students, through the elaboration of reports and the filling of a
questionnaire given to the
To answer to the first question of our investigation, we present some
procedures the groups followed to correctly elaborate the task proposed. For
the second question, the results indicate that the students had some difficulties
in using the software GeoGebra, the graphing calculator or the sensor CBR; in
the treatment of data; in the identification and meaning of the variables,
according to the problem presented; in the interpretation of questions according
to the Math language; in the reading of the results according to the context of
the problem; and in conceits and definitions. In the third questions we present
the students’ perspectives.In the last question the focus is, essentially in the
epistemic, cognitive, interactional e mediational issues, revealing didactic
adequacy.
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1. Introdução
O presente relatório de estágio enquadra-se no âmbito da unidade curricular “Prática de
Ensino Supervisionada [PES]”, presente no currículo do Mestrado Ensino de Matemática
no 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário, da Universidade de Aveiro.
A unidade curricular PES I e II “surge como um momento fundamental, conjugando-se aí
factores importantes a ter em conta na formação e desenvolvimento do futuro professor,
nomeadamente o contacto com a realidade de ensino, tendo como factor central a acção
educativa do aluno estagiário e a mediação de todo este processo – supervisão” (Francisco
& Pereira, 2004). Neste sentido, entende-se por supervisão “como o processo em que um
professor, em princípio mais experiente e mais informado, orienta um outro professor ou
candidato a professor no seu desenvolvimento humano e profissional” (Alarcão & Tavares,
1987, p. 18), sendo nesta linha de pensamento que se desenvolve a Prática de Ensino
Supervisionada.
Segundo Alarcão & Tavares (1987) “as situações de supervisão se devem caracterizar por
uma relação interpessoal dinâmica, encorajante e facilitadora de um processo de
desenvolvimento e aprendizagem consciente e comprometido” (p. 85). Ou seja, de acordo
com Sá-Chave (1999) o supervisor não é apenas considerado aquele que supervisiona,
que examina a partir de uma posição superior, mas também alguém que aconselha.
Sá-Chaves (1999) relata que “ a supervisão e a atitude supervisiva pressupõem um atento
e abrangente olhar que contemple e atente ao perto e ao longe, ao dito e ao não dito, ao
passado e às hipóteses de futuro, aos factos e às suas interpretações possíveis, aos
sentidos sociais e culturais, à manifestação do desejo e à possibilidade/impossibilidade da
sua concretização, ao ser e à circunstância, à pessoa e ao seu próprio devir” (p.15).
Atualmente o aluno estagiário não possui turmas a seu encargo, ou seja, as práticas de
ensino são desenvolvidas nas turmas do Orientador Pedagógico.
Neste sentido, pretende-se que o aluno estagiário leve a cabo, sob a supervisão dos seus
orientadores, as seguintes atividades:


Observação de aulas dos orientadores, dos colegas estagiários ou outros docentes
envolvidos;



Elaboração de planificações de aulas;



Implementação em sala de aula das planificações elaboradas por si ou outras
propostas pelos orientadores;
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Participação em projetos da Escola, isto é, o aluno estagiário deve fazer parte da
dinamização de atividades culturais, sociais, entre outras. Esses projetos devem
ser de relevância para a comunidade escolar e ou meio social onde esta se insere;



Realização de uma reflexão sobre cada uma das atividades desenvolvidas na
unidade curricular PES.

Assim sendo, é no decorrer da unidade curricular PES que o futuro professor tem o primeiro
contacto com a profissão que vai exercer, sendo que “por meio da observação, da
participação e da leccionação o estagiário poderá reflectir e vislumbrar as futuras acções
pedagógicas. Assim, a sua formação será mais significativa quando essas experiências
forem socializadas em sala de aula, possibilitando uma reflexão crítica com os
orientadores, o que irá permitir construir a sua identidade e lançar, desta forma, um novo
olhar sobre o ensino, a aprendizagem e a função do professor” (Beato, 2011, p. 15).
No presente capítulo, pretende-se apresentar a motivação e a pertinência deste estudo,
explicando as razões que levaram à escolha do tema em estudo: “modelação matemática”.
Também se pretende expor as questões de investigação e quais os objetivos que se
pretendem alcançar com este estudo.
Por fim, termina-se com uma breve descrição da organização do trabalho.

1.1.

Motivação e Pertinência

Ao longo do percurso académico é possível que muitos alunos questionem a utilidade dos
conteúdos programáticos lecionados nas aulas de Matemática. A investigadora e autora
deste trabalho ao longo destes anos, enquanto aluna, proferiu questões do género, “Este
conteúdo programático serve para quê? Onde e como posso utilizar isto no dia-a-dia/ no
mundo que me rodeia?”.
Dada essa curiosidade acerca da utilidade que a Matemática poderá proporcionar ao nosso
quotidiano e como esta Ciência estabelece ligações com outras áreas do saber, foi
escolhido como tema, do presente relatório de estágio, a modelação matemática.
Outro motivo da escolha deste tema deve-se ao facto da modelação matemática possuir
uma grande relevância nos Programas de Matemática do Ensino Básico e Secundário, em
especial na Matemática B. Segundo Silva, Fonseca, Martins, Fonseca, & Lopes (2001a)
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uma das capacidades a desenvolver é “utilizar a Matemática na interpretação e intervenção
no real” (p.4).
De acordo com National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2008) “as
experiências matemáticas deverão incluir, em todos os níveis de ensino, oportunidades de
aprender matemática através da resolução de problemas emergentes de contextos
exteriores à própria matemática” (p.73), uma vez que desta forma, os alunos poderão
identificar conexões entre a Matemática e outras disciplinas, com o mundo que os rodeia
e identificarem ligações entre os conteúdos programáticos explorados na disciplina de
Matemática.
Segundo Biembengut e Hein (2000, citados por Carvalho e Silva & Sant'Ana, 2002)
“a modelação é um método que deveria ser utilizado pelos professores de
Matemática da rede de ensino (pública ou particular), pois: aproxima uma outra área
do conhecimento da Matemática; enfatiza a importância da Matemática para a
formação do aluno; desperta o interesse pela Matemática ante a aplicabilidade;
melhora a apreensão dos conceitos matemáticos; desenvolve a habilidade para
resolver problemas; e estimula a criatividade” (p.39).

1.2.

Problema e Questões de Investigação

Durante o tempo dedicado à pesquisa bibliográfica, constatou-se que a modelação
matemática pode acarretar vários benefícios no processo de ensino e aprendizagem.
Também se constatou em dois estudos, um realizado por Tavares (2000) e o outro
realizado por Oliveira (2009), que a implementação na sala de aula de tarefas de
modelação matemática poderá acarretar algumas dificuldades por parte dos estudantes.
Com o intuito de se tentar compreender mais acerca da implementação da modelação
matemática em contexto de sala de aula pretende-se, com este estudo, procurar resposta
às seguintes questões de investigação:


Que procedimentos utilizam os alunos do Ensino Secundário, do 10.º e 12.º ano de
escolaridade, na resolução de tarefas de modelação matemática?



Que dificuldades os alunos revelam quando se coloca em prática atividades de
modelação na sala de aula?



Que perspetivas têm os alunos, de uma forma geral, acerca da disciplina de
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Matemática e, de modo mais particular, da tarefa de modelação realizada?


Qual a adequação didática da planificação e implementação das tarefas de
modelação matemática aplicadas a alunos de uma turma do 10.º ano e a duas
turmas do 12.º ano?

1.3.

Objetivos de investigação

Pretende-se com este relatório:


Analisar e identificar vários procedimentos que os alunos utilizaram para responder
corretamente à tarefa de modelação matemática proposta;



Identificar dificuldades reveladas pelos alunos na realização de uma tarefa de
modelação matemática;



Analisar e identificar as perspetivas que os alunos têm acerca da disciplina de
Matemática, da forma como trabalham ou estudam Matemática, do uso das
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem e da tarefa de modelação
realizada.

Espera-se com este estudo contribuir para a investigação na área da Educação
Matemática, em particular, na modelação matemática. Por outro lado, contribua de forma
positiva para o crescimento profissional e pessoal da investigadora e autora deste relatório
final.

1.4.

Organização do Estudo

O estudo encontra-se organizado em seis capítulos.
O primeiro capítulo apresenta a motivação e pertinência do estudo, assim como as
questões de investigação e objetivos que “alavancaram” este trabalho.
No segundo capítulo é exposto a fundamentação teórica, apresentando ao leitor o que é a
modelação matemática, a importância que a modelação tem no ensino da matemática,
competências que são desenvolvidas com a implementação da modelação matemática nas
salas de aula e a interdisciplinaridade. Nesse capítulo também será feita uma breve
referência a uma teoria sobre o processo ensino e aprendizagem da disciplina de
Matemática: o enfoque ontosemiótico, onde será salientado a adequação didática.
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O terceiro capítulo expõe as opções metodológicas, os critérios de escolha dos
participantes envolvidos no estudo, uma breve história da Escola Secundária com 3.º ciclo
Dr. Mário Sacramento e a caracterização dos participantes neste estudo. Nesse capítulo
também serão apresentados os procedimentos usados na recolha dos dados, os
instrumentos e análise dos mesmos.
No quarto capítulo são apresentadas as atividades de modelação matemática realizadas
na sala de aula com as turmas envolvida neste estudo.
No quinto capítulo é apresentada a análise e discussão dos resultados.
O capítulo seis sintetiza alguns dos principais resultados apresentados no capítulo 5. Por
fim, nesse capítulo é feita uma reflexão pessoal sobre a realização deste estudo.
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2. Fundamentação Teórica
Na fundamentação teórica será feita uma análise teórica ao tema que conduziu a este
estudo, ao qual tem por base a literatura existente. Deste modo, o capítulo começará por
abordar o que é a modelação matemática e o seu processo (2.1.).
De seguida, será analisado a importância que os programas de matemática dão acerca
deste tema (2.2.) e quais as competências desenvolvidas com a implementação da
modelação matemática nas salas de aula (2.3.).
O subcapítulo 2.4. será sobre a modelação matemática e a interdisciplinaridade. Abordarse-á ainda uma breve referência a uma teoria sobre o processo ensino e aprendizagem da
disciplina de Matemática: o enfoque ontosemiótico, neste será enfatizada a adequação
didática, (2.5.).

2.1.

Modelação matemática e seu processo

O Homem, desde os tempos mais longínquos, possuiu sempre a curiosidade em saber
explicar fenómenos que ocorriam no seu quotidiano. Neste sentido, a Matemática tem
possuído um papel muito importante na vida dos Homens, uma vez que com esta Ciência
o ser humano tornou-se capaz de explicar e interpretar a maioria dos fenómenos que, de
certa forma, aparentavam-se inaceitáveis à luz do pensamento humano. Neste sentido, a
modelação matemática “está presente na vida do homem desde os tempos remotos, ao
utilizar conhecimentos matemáticos para modelar e resolver situações problemáticas com
as quais se deparava” (Costa, 2009).
Mas afinal o que é a modelação matemática? Como é que alguns investigadores definem
modelação matemática?
Biembengut e Hein (2000, citados por Carvalho e Silva & Sant'Ana, 2002) argumentam
que a modelação matemática “é o processo que envolve a obtenção de um modelo. Este,
sob certa óptica, pode ser considerado um processo artístico, visto que, para se elaborar
um modelo, além de conhecimento de matemática, o modelador precisa ter uma dose
significativa de intuição e criatividade para interpretar o contexto, saber discernir que
conteúdo matemático melhor se adapta e também ter senso lúdico para jogar com as
variáveis envolvidas” (p. 37). Segundo esses mesmos investigadores a ideia de modelação
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“suscita a imagem de um escultor trabalhando com argila produzindo um objeto” (citado
por Machado Júnior, 2005, p. 24).
De acordo com Bassanezi (2004, citado por Santos Junior, 2011) a modelação matemática
“consiste, essencialmente, na arte de transformar situações da realidade em problemas
matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual” (p. 2).
Para Matos (1995) “a modelação matemática é entendida como um processo que tem
origem num dado fragmento da realidade e que culmina na construção de um modelo
matemático dessa realidade” (p. 18).
Com a colaboração da Matemática o Homem utiliza representações que são capazes de
explicar e interpretar vários fenómenos. A essas representações dá-se o nome de modelo.
Ou seja, Matos & Carreira (1996) argumentam que “a aplicação da Matemática a situações
da realidade passa fundamentalmente pela construção e exploração de modelos
matemáticos” (p.7).
Segundo Ponte (1992) entende-se por modelo como sendo “uma descrição simplificada
duma situação, real ou imaginária” (p.15). De acordo com o mesmo investigador os
modelos matemáticos podem ser representados de diferentes formas, mas as
representações mais utilizadas são através de equações, sistemas de equações ou
sistemas de inequações.
Normalmente, o processo de modelação é descrito através de um esquema que representa
um ciclo. Esse ciclo pode ser repetido várias vezes até que o modelo matemático se
adeque à situação que se pretende estudar.
Na literatura pode-se encontrar várias reproduções de ciclos do processo de modelação
matemática dependendo de autor para autor. No entanto, de acordo com Matos (1995) “o
ciclo da modelação consiste basicamente nos seguintes passos:


Identificação de uma situação real;



Tradução dos aspectos relevantes da situação para o modelo matemático;



Investigação sobre o modelo matemático;



Obtenção de novas informações acerca da situação através da tradução dos
resultados (obtidos sobre o modelo) para a situação real;



Avaliação da adequação e ajustamento dos resultados à situação real” (p. 18).

7

Neste subcapítulo serão apresentados três exemplos de ciclos do processo de modelação
matemática propostos pelos investigadores Ponte, Kerr e Maki e Blum e Ferri,
respetivamente. O que melhor se adequa neste estudo é o apresentado por Kerr e Maki.
O seguinte esquema é proposto pelo investigador João Pedro da Ponte.

Figura 1: Esquema de ciclo do processo de modelação
matemática apresentado por Ponte (1992, p. 15)

Segundo Ponte (1992) a primeira fase consiste na definição rigorosa do problema a
analisar, para se poder traduzir uma situação ou fenómeno por um modelo matemático.
Definido o problema, a fase seguinte será escolher uma estrutura matemática para o
representar e selecionar as variáveis que aparentam ser fundamentais. Assim que o
modelo esteja definido, torna-se necessário investigar que tipos de ferramentas
matemáticas se podem usar para se analisar o modelo, a fim de se obter soluções. Essas
soluções têm que ser compreendidas de acordo com a situação ou fenómeno estudado.
Assim sendo, passa-se para a fase de avaliação do modelo, decidindo se é ou não
adequado à situação ou fenómeno que se está a estudar. Em consequência, este
fenómeno poderá implicar que se pode efetuar vários ciclos do processo de modelação até
se alcançar um resultado que seja razoável.
Kerr & Maki (1979, citado por Matos, 1995) “consideraram alguns passos intermédios no
processo de modelação (…) que se destinam a tornar os modelos matemáticos
apropriados para a sala de aula, em particular quando se tem em vista criar oportunidades
para os alunos utilizarem determinadas ferramentas e ideias matemáticas” (p.19). Segundo
esses mesmos investigadores o processo de modelação é um combinado de fases
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evolutivas, ou seja, este processo não deve ser encarado como um caminho inflexível, mas
como sendo “uma ou mais etapas podem ser combinadas ou mesmo omitidas em
actividades a desenvolver na sala de aula” (Matos, 1995, p. 19).
Kerr e Maki propuseram o esquema que se encontra representado na figura 2. Estes
autores pormenorizaram o ciclo de modelação, de tal modo que apresentam uma nova fase
em que o modelo real é simplificado apropriando-se para ser implementado na sala de
aula.

Figura 2: Esquema de ciclo do processo de modelação matemática apresentado por
Kerr & Maki (1979, citado por Matos, 1995, p. 20)

A primeira fase do processo apresentado por Kerr e Maki consiste no reconhecimento de
um problema de uma certa área em estudo ou do mundo real. Na segunda fase o problema
é, na maioria das vezes, modificado e simplificado “com vista a ser descrito em termos
razoavelmente precisos e sucintos” (Matos, 1995, p. 19), isto é, nem todos os aspetos do
problema real são considerados na descrição. Essa descrição do problema designa-se por
modelo real. Na terceira fase, “o modelo real é ainda mais simplificado e apresentado num
contexto que seja interessante e compreensível para os alunos” (Matos, 1995, p. 19).
Nessa fase o modelo passa a designar-se por modelo para a sala de aula. A quarta fase
deste processo é destinada à transformação de aspetos e conceções do mundo real em
linguagem matemática, ou seja, nesta fase obtém-se o modelo matemático. Na quinta fase
são utilizadas ferramentas e técnicas matemáticas para se estudar o modelo encontrado
para se obter conclusões. Por último, na sexta fase são feitos testes às conclusões obtidas
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na fase anterior, em relação à situação real, dessa forma o modelo será ou não validado.
No caso de o modelo não ser válido, ou seja, não se adequar à situação real estudada, o
processo necessita ser retomado para se melhorar o resultado final.
Por fim, expõe-se um esquema mais recente do processo de modelação matemática
apresentado por Blum & Ferri (2009).

Figura 3: Esquema de ciclo do processo de modelação matemática apresentado por Blum & Ferri
(2009, p. 46)

Aparentemente o esquema, em termos visuais, parece ser um pouco mais complexo
relativamente aos esquemas apresentados anteriormente. No entanto, segue a mesma
ideia que os esquemas anteriores, só com a diferença que este se encontra mais
detalhado. Segundo Blum & Ferri (2009) a primeira fase consiste no entendimento da
situação-problema a ser estudada, de seguida a situação-problema tem de ser simplificada,
estruturada tornando-se mais precisa, levando a um modelo real da situação-problema. Na
terceira fase ocorre a matematização, ou seja, transforma-se o modelo real num modelo
matemático, representado, por exemplo por equações. A quarta fase consiste no estudo
do modelo através de ferramentas e práticas matemáticas, obtendo-se resultados
matemáticos. Esses resultados matemáticos numa fase seguinte são interpretados
segundo a situação ou fenómeno que levou a cabo esse estudo. Passa-se para a sexta
fase onde se realiza a validação do modelo. Caso o modelo não se adeque à situação
estudada o processo terá que se iniciar. Se o modelo se adaptar à situação-problema
original serão expostos os resultados obtidos face à situação ou fenómeno estudado.
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2.2.

Importância da Modelação no Ensino da matemática

A Matemática está presente nas mais diversas atividades humanas, ou seja, no nosso diaa-dia existem muitas situações a que carecemos recorrer, de alguma forma, a esta Ciência.
De acordo com Silva, Fonseca, Martins, Fonseca, & Lopes (2001a) “a Matemática é uma
disciplina muito rica que, num mundo em mudança, abrange ideias tão díspares como as
que são utilizadas na vida de todos os dias, na generalidade das profissões, em inúmeras
áreas científicas e tecnológicas mais matematizadas e, ao mesmo tempo, é uma disciplina
que tem gerado contribuições significativas para o conhecimento humano ao longo da
história” (p.1). Deste modo, “uma das mais poderosas utilizações da matemática é a
modelação matemática de fenómenos. Os alunos de todos os níveis de ensino deverão ter
oportunidades de modelar matematicamente uma vasta gama de fenómenos, nas formas
mais adequadas ao seu nível de aprendizagem” (NCTM, 2008, p. 42).
Barbosa (2003) apresenta cinco argumentos para a inclusão da modelação matemática no
currículo, nomeadamente:
 “Motivação: os alunos sentir-se-iam mais estimulados para o estudo de matemática,
já que vislumbrariam a aplicabilidade do que estudam na escola;
 Facilitação da aprendizagem: os alunos teriam mais facilidade em compreender as
ideias matemáticas, já que poderiam conecta-las a outros assuntos;
 Preparação para utilizar a matemática em diferentes áreas: os alunos teriam a
oportunidade de desenvolver a capacidade de aplicar matemática em diversas
situações, o que é desejável para moverem-se no dia-dia e no mundo do trabalho;
 Desenvolvimento de habilidades gerais de exploração: os alunos desenvolveriam
habilidades gerais de investigação;


Compreensão do papel sócio-cultural da matemática: os alunos analisariam como
a matemática é usada nas práticas sociais” (p. 67).

Segundo Teixeira, Precatado, Albuquerque, Antunes & Nápoles (1997) os alunos, por
vezes, só resolvem exercícios e preparam-se para os testes e exames, o que pode
acarretar dificuldades em perceberem a relação entre o conhecimento adquirido na
Matemática e o conhecimento necessário para resolver problemas do dia-a-dia e
problemas existentes noutras disciplinas presentes no seu currículo. Desta forma, é
necessário que no percurso académico os indivíduos tenham oportunidade “de fazer
discussões, realizar trabalho prático, fazer investigação, resolver problemas e aplicar a
matemática em situações da vida real” (Teixeira et al., 1997, p. 114).
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A modelação matemática é apresentada nos programas de Ensino Básico e Secundário
como tema transversal, ou seja, “procura-se (…) influenciar os professores no sentido de
não abordar estas questões como conteúdo em si, mas de as utilizar quotidianamente em
apoio do trabalho de reflexão científica que os actos de ensino e de aprendizagem sempre
comportam, e só na medida em que elas vêm esclarecer e apoiar uma apropriação
verdadeira dos conceitos” (Silva et al., 2001a, p. 2). Com a inserção da modelação
matemática nos Programas de Matemática pretende-se desenvolver nos alunos a
capacidade de usar a Matemática como uma ferramenta de interpretação e intervenção do
real, desenvolvendo o pensamento científico. Na modelação matemática os alunos devem
eleger estratégias de resolução de problemas, devem formular hipóteses e antecipar
resultados, para interpretar e comentar os mesmos no contexto do problema. Devem
resolver problemas nos domínios da Matemática, da Física, da Economia, entre outras
áreas do saber.
Saúde (2010) refere que se a modelação matemática for aplicada nas salas de aulas os
alunos podem sentir-se mais motivados para o estudo da disciplina, uma vez que estes
vão perceber que a matemática é útil para situações do seu dia-a-dia. Este facto também
ajuda a alcançar e a interiorizar conceitos e procedimentos matemáticos, ou seja, alguns
temas adquiram uma maior consistência no processo de aprendizagem.
Segundo Ponte et al. (2007) “a exploração de conexões entre ideias matemáticas, e entre
ideias matemáticas e ideias referentes a outros campos do conhecimento ou a situações
próximas do dia-a-dia do aluno, constitui também uma orientação metodológica importante.
Os alunos têm de compreender como os conhecimentos matemáticos se relacionam entre
si, ser capazes de usar a linguagem numérica e algébrica na resolução de problemas
geométricos, nos mais diversos contextos” (p. 9).
De acordo com Silva, Fonseca, Martins, Fonseca, & Lopes (2001b) o trabalho de
modelação matemática só será totalmente abrangido se os alunos poderem trabalhar nas
diferentes fases do processo de modelação. Também de acordo com os mesmos autores
aconselham o uso das tecnologias para a recolha de dados, nomeadamente a utilização
de sensores de recolha de dados acoplados a calculadoras gráficas ou computadores, para
que os alunos cheguem a um modelo matemático que permita a interpretação do fenómeno
estudado. Assim, a utilização da tecnologia, como por exemplo a recolha de dado através
de sensores acoplados a uma calculadora gráfica ou computador, “podem contribuir de
forma decisiva para a criação de ambientes de aprendizagem ricos e motivadores” (Saúde,
2010, p. 74).
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Em resumo, “o professor deve evidenciar aplicações da Matemática e deve estabelecer
conexões entre os diversos temas matemáticos do currículo e com outras ciências. Este
trabalho não deve resumir-se ao enunciado e resolução de problemas realistas que usam
conhecimentos de diversas ciências. Deve ser discutido com os estudantes o processo de
modelação matemática e a sua importância no mundo actual” (Silva et al., 2001a, p. 20).

2.3.

A modelação matemática e as competências a desenvolver

A implementação de atividades de modelação matemática na sala de aula para além de
permitir aos alunos compreender o quanto a Matemática é útil no dia-a-dia, também
possibilita desenvolver competências essenciais para uma melhor aprendizagem desta
disciplina.
As atividades que envolvam a modelação matemática são atividades muito ricas, uma vez
que os alunos têm oportunidade de interpretar situações do mundo real ou de outras áreas
de estudo, de traduzir em linguagem matemática as situações a estudar, de formular
hipóteses, de representar e estudar o modelo utilizando conhecimentos matemáticos, de
analisar e refletir de forma crítica o modelo obtido e seus resultados. Neste sentido,
considerando a modelação matemática como um meio para o desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem da Matemática, esta “faz com que o aluno veja o

conteúdo, o investigue para conhecer melhor e aplique-os nas diferentes situações
propostas pelos professores. Isso faz com que o discente consiga ver os significados
de determinados conteúdos, despertando, possivelmente, o interesse sobre a relação
dos conteúdos e as diversas situações em que eles estão presentes” (Barbosa, Bueno,
& Lima, 2011, p. 5).
Bisognin & Bisognin (2013) apresentam no seu trabalho as seguintes etapas de modelação
matemática descritas por Bassanezi (2002),
“identificação de um problema do mundo real; formulação de um problema
matemático; estabelecimento de um modelo matemático; resolução do problema;
avaliação do resultado obtido. Nesta última etapa, se o resultado da avaliação for
satisfatório, é solicitado aos alunos um relato escrito com exposição oral para
socializar os resultados obtidos, caso contrário, é solicitado que os mesmos tentem
buscar um refinamento do modelo a partir do primeiro passo” (p.5).
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Esses autores mencionam que durante o processo de modelação matemática os alunos
constroem novos conhecimentos e diferentes competências. Ou seja, na primeira fase, “os
alunos devem adquirir a competência de, a partir de um problema do mundo real, formular
um problema matemático” (Bisognin & Bisognin, 2013, p. 6), ou seja, nesta fase os alunos
poderão desenvolver a competência de formulação de problemas. Da segunda fase para
a terceira fase poderão ter “ a oportunidade de desenvolver diferentes competências, entre
as quais, buscar e analisar informações e dados, usar diferentes representações, formular
e justificar conjecturas” (p.6). Na fase seguinte, os alunos necessitam de encontrar
soluções para o modelo encontrado anteriormente. Nessa fase os alunos desenvolvem
competências relacionadas com os conteúdos matemáticos, como por exemplo,
“compreensão dos conceitos, operações, propriedades e suas relações, o uso de
linguagem matemática adequada e métodos de resolução” (p.6). Na última fase do
processo de modelação matemática “os alunos podem desenvolver competências
relacionadas com a análise, interpretação crítica do resultado obtido, comparando- o com
o problema do mundo real inicialmente proposto” (p.6).
Posto isto, os alunos a partir das atividades de modelação matemática podem desenvolver
a capacidade de resolução de problemas, de comunicação matemática e de raciocínio
matemático.
Barbosa et al (2011) referem que um dos principais objetivos da modelação matemática é
“destacar importância da Matemática na formação dos alunos despertando o interesse

deles por meio das aplicações, para assim melhorar a apreensão do conceito e o
estímulo da criatividade a partir do desenvolvimento das habilidades para a resolução
de problemas” (pp. 5-6). Segundo NCTM (2008) “ao aprender a resolver problemas em
matemática, os alunos irão adquirir modos de pensar, hábitos de persistência e
curiosidade, e confiança perante situações desconhecidas, que lhes serão úteis fora da
aula de matemática” (p.57). Assim, quando se faculta aos alunos bons problemas e de
variados contextos (do dia-a-dia, experiência pessoais ou aplicações envolvendo outras
áreas de estudo) a aprendizagem da Matemática torna-se mais estimuladora e os alunos
terão a oportunidade de fortalecer e alargar os seus conhecimentos.
O desenvolvimento do raciocínio é fundamental para uma boa compreensão da
Matemática, ou seja, “ os alunos deverão perceber e acreditar que a matemática faz
sentido, através do desenvolvimento de ideias, da exploração de fenómenos, da
justificação de resultados e da utilização de conjecturas matemáticas em todas as áreas
de conteúdos” (NCTM, 2008, p. 61).
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De acordo com Ponte et al. (2007) “a comunicação matemática é outra capacidade
transversal a todo o trabalho na disciplina de Matemática” (p.8). A comunicação
matemática “é uma forma de partilhar ideias e de clarificar a compreensão matemática”
(NCTM, 2008, p. 66) e “pode servir de suporte à aprendizagem de novos conceitos
matemáticos, à medida que os alunos actuam sobre uma situação, desenham, utilizam
objectos, relatam e apresentam explicações verbais, usam diagramas, escrevam e usam
símbolos matemáticos” (NCTM, 2008, p. 67).

2.4.

A Modelação matemática e a Interdisciplinaridade

Segundo Pombo, Guimarães, & Levy (1994) “a interdisciplinaridade apresenta-se como
prática de ensino que promove o cruzamento dos saberes disciplinares” (p.16). Neste
sentido, “a interdisciplinaridade tem como consequência o diálogo, a reciprocidade, a busca
de novos saberes, que incentivam atitudes de construção de um conhecimento cada vez
menos fragmentado e que proporcione uma visão mais abrangente da realidade” (Lira,
2011, p. 19).
Os Programas de Matemática do Ensino Básico e Secundário dão grande ênfase à
interdisciplinaridade. Assim, o professor ao planificar o trabalho que vai concretizar com os
seus alunos necessita ter atenção à conexão existente entre a Matemática com as outras
disciplinas presentes no currículo, podendo dessa forma aplicar na sala de aula atividades
de modelação matemática para destacar a importância da Matemática nas outras áreas de
saber e no quotidiano, uma vez que “a Matemática (…) sempre permeou a actividade
humana e contribuiu para o seu desenvolvimento e são hoje múltiplos e variados os seus
domínios internos, como são múltiplos e variados os domínios externos em que é aplicada.
Hoje, mais do que nunca, está presente em todos os ramos da ciência e tecnologia, em
diversos campos da arte, em muitas profissões e sectores da actividade de todos os dias”
(Ponte et al., 2007, p. 3).
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2.5.

Adequação didática no processo de ensino e aprendizagem da
Matemática

Segundo Godino, Font & de Castro (2009) a educação é uma atividade regulamentada,
assim como atividade social (p. 59), ou seja, na educação existem regras pré-estabelecidas
sendo essas formais, como por exemplo as normas que consistem num decreto de lei ou
sendo informais, como hábitos, comportamentos de cortesia, costumes, tradições, o mútuo
respeito pelo professor e aluno, entre outras. De acordo com Godino, Font & de Castro
(2009) a este conjunto de elementos reguladores do processo ensino e aprendizagem dáse o nome de “Dimensão normativa dos processos de estudo”.
Esta temática- dimensão normativa- tem tido muita relevância em vários estudos de
investigação na didática da Matemática, tendo sido Brousseau o primeiro investigador a
desenvolver um elemento-chave- noção de contrato didático- para as teorias das situações
didáticas. Os estudos realizados sobre esta temática têm em conta as regras, hábitos e
convenções geralmente implícitas que regulam o funcionamento do ensino e
aprendizagem numa aula de Matemática.
No artigo escrito em 2009 por Godino, Font e de Castro é realizado um estudo global sobre
as normas de funcionamento e controlo dos processos ensino e aprendizagem na
Matemática a partir de uma visão unificada do conhecimento e ensino da matemática que
proporciona o chamado enfoque ontosemiótico [EOS]. Neste sentido, são evidenciados os
seguintes níveis de análise dos processos de ensino e aprendizagem da Matemática:


Análise dos tipos de problemas e sistemas práticos. Neste nível pretende-se
estudar as práticas matemáticas realizadas num processo de ensino e
aprendizagem;



Elaboração das configurações de objetos e processos matemáticos. Este nível de
análise centra-se nos objetos e processos que intervêm na realização de tarefas
matemática;



Análise dos percursos e interações didáticas;



Identificação do sistema de normas e metanormas: Este quarto nível pretende
estudar a complexa “teia” de regras e metaregras que suportam e condicionam o
processo de ensino e aprendizagem. Este quarto nível ajuda a compreender e a
responder à seguinte questão “¿qué está ocurriendo aquí y por qué?” (Godino et al,
2009, p. 64) ;
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Valorização da adequação do processo de ensino e aprendizagem.

As facetas de análise dos processos de ensino em Matemática são:


Epistémicas: Distribuição ao longo do tempo do processo de ensino dos diversos
componentes do conteúdo (problemas, linguagem, procedimentos, definições,
propriedades, argumentos);



Cognitiva: Desenvolvimento dos significados pessoais;



Mediacional: Distribuição dos recursos tecnológicos e atribuição do tempo às
diferentes ações e processos;



Interacional: Padrões de interação entre professor e aluno orientados pela definição
e negociação dos significados;



Afetiva: Estados afetivos, nomeadamente, atitudes, crenças e valores, de cada
aluno em relação aos objetos matemáticos e ao processo de estudo seguido;



Ecológica: Sistema de relações com o ambiente social, político, económico, entre
outros que sustentam e condicionam o processo de estudo;

Figura 4: Níveis e facetas de análise didática (Godino, 2011)

Segundo Godino et al (2009) “la introducción en el marco teórico del EOS de la noción de
significado de referencia y la adopción de postulados socioconstructivistas para el
aprendizaje, permiten formular criterios de idoneidad para las distintas facetas implicadas
en un proceso de estudio matemático” (p. 70).
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Godino (2011) argumenta que a noção de adequação didática pode ser aplicado para a
análise de um processo de estudo aplicado numa aula, para o desenvolvimento ou
planeamento de uma unidade de ensino, em geral no desenvolvimento de uma proposta
curricular. A adequação didática também pode ser útil para analisar aspetos parciais de um
processo de estudo, materiais didáticos, um manual escolar e as respostas dos alunos em
tarefas propostas.
Segundo Godino (2011) a adequação didática pode ser verificada através das seguintes
facetas de adequação didática: adequação epistémica; adequação cognitiva; adequação
interacional; adequação mediacional; adequação afetiva e adequação ecológica.
De acordo com o mesmo autor a adequação epistémica refere-se ao nível de
representatividade dos significados institucionais implementados ou pretendidos, a
respeito de um significado de referência.
Relativamente à adequação cognitiva, esta expressa o grau em que os significados
pretendidos ou implementados estão na zona de desenvolvimento potencial dos alunos,
assim como a proximidade entre as aprendizagens atingidas e as aprendizagens
pretendidas.
A adequação interacional consiste no grau em que as formas de interação permitem
identificar e resolver conflitos de significados e como favorecem a autonomia nas
aprendizagens.
Quanto à adequação mediacional, esta refere-se ao grau de disponibilidade e adequação
dos recursos materiais e temporais indispensáveis para o desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem.
A adequação afetiva está relacionada com o grau de implicação (interesse, motivação, …)
do aluno num determinado processo de ensino. Esta faceta também está associada a
fatores que dependem tanto da instituição como do aluno e de sua história escolar.
Por fim, a adequação ecológica expressa o grau em que o processo de estudo se adequa
ao processo educativo da escola, da sociedade e aos condicionamentos do contexto onde
decorre o processo educativo.
Em 2011 Godino apresenta no seu trabalho um conjunto de componentes e indicadores
que auxiliam na análise e avaliação da adequação didática no processo de ensino e
aprendizagem. Neste sentido, apresenta-se em seguida as componentes e indicadores
para cada faceta da adequação didática.
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Para a adequação epistémica indica as seguintes componentes e indicadores:
Tabela 1: Componentes e indicadores de adequação epistémica apresentados Godino (2011, p. 9)

Componentes:

Indicadores:

Situação-problema

Apresenta-se uma amostra representativa e
articulada de situações de contextualização,
exercitação e aplicação; Propõe-se situações
geradoras de problemas.

Linguagem

Uso de diferentes formas de linguagem
matemática

(verbal,

gráfica,

simbólica),

traduções e conversões entre as mesmas;
Nível de linguagem adequado aos discentes a
que

se

dirige;

Propõe-se

situações

de

expressão matemática e interpretação.
Regras

(Definições,

procedimentos)

proposições,

As definições e procedimentos são claros,
corretos e estão adaptados ao nível de ensino
a que se dirigem; Apresenta-se os enunciados
e procedimentos fundamentais do tema tendo
em conta o nível de ensino; Propõe-se
situações em que os discentes têm que
generalizar

ou

negociar

proposições

ou

procedimentos.
Argumentos

As explicações, analises e demonstrações são
adequadas ao nível de ensino a que se dirige;
Promove-se situações em que os alunos
tenham que argumentar.

Relações

Os

objetos

problemas,

matemáticos,
definições

por

entre

exemplo,
outro,

se

relacionam entre si; Identificam-se e articulamse os diversos objetos matemáticos utilizados
nas aulas.

Apresentam-se de seguida as componentes e indicadores da adequação cognitiva.
Tabela 2: Componentes e indicadores de adequação cognitiva apresentados por Godino (2011, p. 10)

Componentes

Indicadores

Conhecimentos prévios

Os discentes possuem os conhecimentos
prévios necessários para o estudo do tema; Os
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conteúdos pretendidos podem ser alcançados
nas suas diversas componentes.
Adequação

curricular

para

individuais

as

diferenças

Incluem-se atividades de ampliação e reforço;
Promove-se o acesso e sucesso de todos os
discentes.

Aprendizagem

Os diversos modos de avaliação indicam que
os alunos se apropriam dos conhecimentos
pretendidos:

Compreensão

conceptual

e

proposicional; Competência comunicativa e
argumentativa;
Compreensão

Fluidez

do

procedimento;

situacional;

Competência

metacognitiva;
A avaliação tem em conta níveis distintos de
compreensão e competência;
Os resultados da avaliação difundem-se e
usam-se para tomar decisões.

Na adequação afetiva apresentam-se as seguintes componentes e indicadores.
Tabela 3: Componentes e indicadores de adequação afetiva apresentados por Godino (2011, p. 11)

Componentes

Indicadores

Interesses e necessidades

As tarefas têm interesse para os discentes;
Propõem-se situações que permitem valorizar
a utilidade da matemática na vida quotidiana e
profissional.

Atitudes

Promove-se a participação nas atividades, a
perseverança, responsabilidade, entre outros;
Favorece-se a argumentação em situações de
igualdade, valorizando-se o argumento e não a
pessoa que o proferiu.

Emoções

Promove-se a autoestima, evitando a repulsa,
fobia e o medo pela Matemática; Outorga-se a
importância às qualidades de estética e
precisão da Matemática.

Em seguida apresentam-se as componentes e indicadores da adequação interacional.
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Tabela 4: Componentes e indicadores de adequação interacional apresentados por Godino (2011, p.12)

Componentes

Indicadores

Interação docente-discente

O

professor

realiza

uma

apresentação

adequada do tema, por exemplo, apresentação
clara e bem organizada, não fala demasiado
rápido, enfatiza os conceitos chave do tema,
entre outros; Reconhece e resolve os conflitos
dos discentes (se fazem perguntas e respostas
adequadas, etc); O professor procura chegar a
um consenso com base no melhor argumento;
O professor utiliza diversos recursos retóricos e
argumentativos para envolver e captar a
atenção dos discentes; O professor facilita a
inclusão dos discentes na dinâmica da aula.
Interação entre discentes

Favorece-se o diálogo e comunicação entre os
estudantes; Tentam convencer-se a si próprios
e

aos

outros

da

veracidade

das

suas

afirmações, conjeturas e respostas, apoiandose em argumentos matemáticos; Favorece-se a
inclusão no grupo e não a sua exclusão.
Autonomia

Contemplam-se

momentos

em

que

os

discentes assumem a responsabilidade do
estudo, por exemplo, colocam questões e
apresentam soluções, exploram exemplos e
contraexemplos para investigar e conjeturar,
utilizam várias ferramentas para raciocinar,
fazer

conexões,

resolver

problemas

e

comunica-los.
Avaliação formativa

Observação sistemática do progresso cognitivo
dos discentes.

As componentes e os indicadores da adequação mediacional são:
Tabela 5: Componentes e indicadores de adequação mediacional apresentados por Godino (2011, p.13)

Componentes

Indicadores

Recursos materiais

Utilizam-se

(manipuláveis, calculadoras, computadores)

informáticos que permitem introduzir situações

materiais

manipuláveis

e
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favoráveis,

linguagens,

argumentos

procedimentos

adaptados

ao

e

conteúdo

pretendido; As definições e propriedades são
contextualizadas

e

motivadas

usando

situações e modelos concretos e visualizações.
Número de discentes, horário e condições da

O número e a distribuição dos discentes

sala de aula

permitem levar a cabo o ensino pretendido; O
horário do curso é apropriado, por exemplo, as
sessões não são todas no último tempo; A aula
e a distribuição dos discentes são adequadas
ao desenvolvimento do processo institucional
pretendido.

Tempo
(de

ensino

O tempo presencial e não presencial é
coletivo/tutorial,

tempo

aprendizagem)

de

suficiente para o ensino pretendido; Dedica-se
tempo

suficiente

aos

conteúdos

mais

importantes do tema; Dedica-se mais tempo
aos

conteúdos

que

apresentam

mais

dificuldades de compreensão.

Por fim, apresentam-se as componentes e indicadores da adequação ecológica.
Tabela 6: Componentes e indicadores de adequação ecológica apresentados por Godino (2011, p.14)

Componentes

Indicadores

Adaptação do currículo

Os

conteúdos,

avaliação

a

sua

implementação

correspondem

às

e

diretrizes

curriculares.
Abertura para a inovação didática

Inovação baseada na investigação e na prática
reflexiva; Integração das novas tecnologias, por
exemplo, calculadoras, computadores, TIC,
entre outros, no projeto educativo.

Adaptação socioprofissional e cultural

Os conteúdos contribuem para a formação
socioprofissional dos discentes.

Educação em valores

Abrange-se

a

formação

em

valores

democráticos e pensamento crítico.
Conexões intra e interdisciplinares

Os

conteúdos

relacionam-se

com

conteúdos intra e interdisciplinares.
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outros

3. Metodologia de Investigação
Neste capítulo será apresentada a metodologia de investigação utilizada neste trabalho.
Apresenta-se ainda as razões da escolha dos participantes, da escola e ainda a
caracterização dos mesmos. Também serão apresentados as fases do estudo e os
instrumentos de recolha de dados, assim como os processos de análise dos mesmos.

3.1.

Opções Metodológicas

Atendendo às características das questões de investigação formuladas para este estudo
optou-se por uma investigação, essencialmente, qualitativa. De acordo com Bogdan &
Biklen (2010) este tipo de investigação possui 5 características, nomeadamente, “na
investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, constituindo o
investigador o instrumento principal” (p. 47); “a investigação qualitativa é descritiva” (p. 48);
“os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente
pelos resultados ou produtos” (p. 49); “os investigadores qualitativos tendem a analisar os
seus dados de forma indutiva” (p. 50) e “o significado é de importância vital na abordagem
qualitativa” (Bogdan & Biklen, 2010, p. 50). Conforme será explícito nos três seguintes
parágrafos, estas características mostram-se adequadas ao presente estudo.
Este tipo de investigação, a investigação qualitativa, tem como finalidade “compreender
seu fenômeno de estudo em seu ambiente usual” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006, p. 11).
Neste sentido, o presente estudo foi realizado num ambiente natural, ou seja, num
ambiente em sala de aula com uma turma do 10.º ano e com duas turmas do 12.º ano,
sendo utilizada a observação participante como técnica para a recolha de dados. A
observação participante “implica entrar a fundo em situações sociais e manter um papel
ativo, assim como uma reflexão permanente, e estar atento aos detalhes (não às coisas
superficiais) de fatos, eventos e interações” (Sampieri et al., 2006, p. 383).
Os dados obtidos para este estudo serão expostos sob uma perspetiva descritiva, uma vez
que a recolha dos mesmos ocorreu através das produções escritas dos alunos, dos
questionários e de notas de campo feitas pela investigadora e sua colega de estágio. Com
o presente estudo não se deseja enaltecer os resultados finais alcançados pelos alunos,
mas pretende-se essencialmente focar nos processos utilizados pelos alunos, nas
dificuldades que foram sendo expostas pelos mesmos ao longo da realização da tarefa e
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nas perspetivas que estes têm acerca da disciplina de Matemática, da forma como
trabalham ou estudam Matemática, do uso das tecnologias no processo ensino e
aprendizagem e da tarefa de modelação realizada.
Neste estudo, não se recolheram dados com objetivo de confirmar ou rejeitar hipóteses
construídas previamente, pretende-se sim entender, através desta investigação, quais as
dificuldades dos alunos durante a realização da tarefa de modelação, assim como os
procedimentos que estes empregaram na concretização da tarefa e as suas perspetivas
acerca da temática aqui em estudo. Assim, pretende-se dar importância ao significado que
os participantes atribuem às suas experiências e deste modo, este estudo centra-se numa
perspetiva de análise e numa perspetiva interpretativa.
O presente estudo assume uma modalidade de investigação de estudo de caso. Deste
modo, o estudo de caso centra-se nos alunos. Os alunos que são referenciados no estudo
de caso é uma turma do 10.º ano e duas turmas do 12.º ano.
Segundo Ponte (2006) um estudo de caso,
“visa conhecer uma entidade bem definida como uma pessoa, uma instituição, um
curso, uma disciplina, um sistema educativo, uma política ou qualquer outra unidade
social. O seu objectivo é compreender em profundidade o “como” e os “porquês”
dessa entidade, evidenciando a sua identidade e características próprias,
nomeadamente nos aspectos que interessam ao pesquisador. É uma investigação
(…) que se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe
ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a que
há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a
compreensão global de um certo fenómeno de interesse.” (p. 2).
De acordo com Yin (2010) o estudo de caso adequa-se a um trabalho de investigação
sempre que se empregam questões do tipo “como” e “porquê”, quando o investigador tem
pouco controle sobre os acontecimentos e quando se foca num fenómeno atual no contexto
da vida real.
Coutinho & Chaves (2002) referenciam cinco características chave do estudo de caso,
nomeadamente:


O caso é um sistema limitado, ou seja, existem fronteiras em termos de tempo,
eventos ou processos, sendo a primeira tarefa do investigador definir as fronteiras
do caso que pretende estudar de forma clara e definida;
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O caso deve ser identificado para se poder atribuir uma direção à investigação;



Deve-se ter sempre uma preocupação de manter o seu índole “único, específico,
diferente, complexo do caso” (Mertens, 1998, citado por Coutinho & Chaves, 2002,
p. 224);



A investigação sucede-se num ambiente natural;



O investigador utiliza múltiplas fontes de dados e métodos de recolha, como por
exemplo, observações diretas e indiretas, questionários, documentos, entre outros.

Conforme foi referido anteriormente, neste estudo será realizada uma análise,
predominantemente qualitativa, dos dados. No entanto, devido às caraterísticas da
segunda parte do questionário será efetuada uma análise quantitativa dos mesmos. Os
dados dos questionários servirão para complementar a informação cedida pelos alunos na
parte aberta do questionário.
Ao se optar por uma investigação, fundamentalmente qualitativa, permite aos
investigadores refletir sobre as suas práticas enquanto professores, ou seja, “(…) não só
desempenham os seus deveres, mas também se observam a si próprios, dão um passo
atrás e distanciam-se dos conflitos imediatos, tornam-se capazes de ganhar uma visão
mais ampla do que se está a passar” (Bogdan & Biklen, 2010, p. 286). Neste sentido,
pretende-se com este estudo que a investigadora analise e reflita sobre a sua própria
experiência.
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3.2. Participantes
Neste subcapítulo serão apresentados: o critério de seleção dos participantes, uma breve
história da Escola Secundária com 3.º ciclo Dr. Mário Sacramento e a caracterização dos
participantes. As informações sobre as turmas foram cedidas pelos diretores de turma ou
pela professora de Matemática (no caso de uma das turmas do 12.º ano). Uma vez que
foram duas turmas do 12.º ano que participaram será feita a distinção de cada turma como
turma 1 e turma 2.

3.2.1. Critério de seleção dos participantes
A escolha da escola deveu-se ao facto das unidades curriculares Prática de Ensino
Supervisionada I e II, presentes no currículo do curso de Ensino de Matemática no 3.º Ciclo
do Ensino Básico e no Secundário, terem decorrido na Escola Secundária com 3.º ciclo Dr.
Mário Sacramento do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento no ano letivo
2012/2013. Devido a esse facto escolheu-se como participantes para o presente estudo
uma turma do 10.º ano e duas turmas do 12.º ano da referida escola. Os alunos do 10.º
ano e do 12.º ano frequentam o Curso Científico- Humanístico de Ciências e Tecnologias,
tendo presente no currículo a disciplina de Matemática A.

3.2.2. Breve história da Escola Dr. Mário Sacramento
De acordo com o site da "Escola Secundária com 3.º Ciclo Dr. Mário Sacramento” , esta foi
fundada a 28 de Outubro de 1893. Nessa altura a escola destinava-se à formação de
operários cerâmicos e assim sendo era conhecida como Escola de Desenho Industrial de
Aveiro. Com o passar dos tempos a escola abriu portas a novos horizontes e deste modo
passou a oferecer formação em diversas áreas, nomeadamente, na área da costura, talha,
carpintaria, serralharia, eletricidade entre outros, tornando-se uma Escola essencialmente
comercial.
No ano de 1914 a Escola passou a designar-se por Escola Industrial e Comercial e
manteve-se com este nome até aos anos setenta.
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Devido à sua grande expansão esta Escola teve várias localizações. A 24 de Maio de 1956,
foram inauguradas novas instalações da Escola Industrial e Comercial de Aveiro, na
Avenida 25 de Abril, mantendo essa localização até aos dias de hoje.
Depois do 25 de Abril de 1974 a Escola abrangeu o Ensino Secundário passando a
designar-se por Escola Secundária nº 1 de Aveiro.
A 27 de Março de 2002, após um processo interno de eleição do patrono, a Escola passou
a conhecida por Escola Dr. Mário Sacramento.
Atualmente, a Escola oferece à comunidade o Ensino Básico e Ensino Secundário em
regime diurno. Conforme a recente Reforma Curricular do Ensino Secundário a Escola Dr.
Mário Sacramento leciona Cursos de Científico-humanísticos, nomeadamente, Cursos de
Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas e de Ciências Sociais e Humanas
e cursos Tecnológicos, designadamente, de Construção Civil e Edificações, de Eletrotecnia
e Eletrónica e de Administração.
Graças ao olhar atento para as necessidades da comunidade a Escola Dr. Mário
Sacramento oferece a possibilidade de uma formação pós-laboral, ou seja, faculta ensino
em regime noturno.

3.2.3. Caracterização dos participantes
3.2.3.1. Turma do 10.º ano
A turma em causa é constituída por 8 raparigas e 22 rapazes, sendo no total de 30 alunos.
Em Setembro de 2012 a média de idades dos alunos era de 14,7 anos.
A maioria dos alunos frequenta a escola pela primeira vez, sendo que 13 alunos já a
frequentaram.
As habilitações literárias dos pais vão desde do Ensino Básico a Doutoramento, havendo
uma heterogeneidade de profissões, nomeadamente, professores, empresários, gestores,
médicos, farmacêuticos, sociólogos, empregados fabris, administrativos, bancários,
canalizadores, operadores de caixa, vendedores, construtores civis.
Quanto à existência de repetências em anos anteriores não se verificam para a maioria
dos alunos. No entanto, um dos alunos encontra-se a repetir o 10º ano.
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Os níveis (de 1 a 5) de 26 alunos no final do 3º Ciclo do Ensino Básico são: Nível 2: Inglês
(1 aluno); Nível 3: Língua Portuguesa (10 alunos), Inglês (3 alunos), Ciências Física e
Química (5 alunos), Matemática (5 alunos) e Educação Física (5 alunos); Nível 4: Língua
Portuguesa (12 alunos), Inglês (11 alunos), Ciências Física e Química (13 alunos),
Matemática (13 alunos) e Educação Física (16 alunos); Nível 5: Língua Portuguesa (4
alunos), Inglês (11 alunos), Ciências Física e Química (8 alunos), Matemática (8 alunos) e
Educação Física (5 alunos).

3.2.3.2.

Turma 1 do 12.º ano

A turma 1 do 12.º ano é constituída por 17 raparigas e 10 rapazes, tendo num total de 27
alunos. Segundo as informações cedidas para a realização deste trabalho a média de
idades é de 16,9 anos.
Três alunos encontravam-se a repetir o ano, dos quais dois alunos a Matemática e um
aluno a Matemática e a Biologia.
A turma apresenta um bom nível de aproveitamento, em todas as disciplinas, nos anos
anteriores. No entanto, devido à realização dos exames nacionais as médias baixaram
ligeiramente. De acordo com as informações cedidas a turma era empenhada e
trabalhadora.
No passado ano letivo (2012/2013) a turma apresentou o seguinte aproveitamento:
Português: 9 alunos obtiveram notas entre o nível 10 e 13; 13 alunos alcançaram notas
entre o nível 14 e 17 e 3 alunos obtiveram notas entre os níveis 18 e 20;
Educação Física: 10 alunos alcançaram níveis entre 14 e 17 e 15 alunos entre os níveis 18
e 20;
Matemática A: 1 aluno obteve negativa (9 valores); 12 alunos obtiveram notas entre os
níveis 10 e 13; Entre os níveis 14 e 17 houve 7 alunos e 17 e 7 alunos obtiveram
classificação entre os níveis 18 e 20;
Biologia: Entre os níveis 14 e 17 houve 6 alunos e 15 alunos obtiveram notas entre os
níveis 18 e 20;
Química: 6 alunos alcançaram classificação final entre os níveis 14 e 17 e 15 alunos
obtiveram classificação entre os níveis 18 e 20;
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Economia C - 1 alunos obteve classificação entre os níveis 10 – 13; entre os níveis 14 e 17
houve 5 alunos e 1 alunos obteve notas entre os níveis 18 e 20.

3.2.3.3.

Turma 2 do 12.º ano

A turma 2 do 12.º ano é constituída por 28 alunos, sendo 18 raparigas e 10 rapazes. Na
disciplina de Português, Educação Física e Biologia encontram-se 28 alunos matriculados.
À disciplina de Matemática estão matriculados 26 alunos e a Economia C 10 alunos. A
Educação Moral e Religiosa Católica apenas se encontra matriculado 1 aluno.
A idade média é de 16,8 anos. Esta turma não possuí nenhum aluno repetente e o
aproveitamento global da turma tem sido muito satisfatório.
Um número significativo de alunos apresenta, em várias disciplinas, classificações finais
iguais ou superiores a 14 valores. No entanto, a Matemática regista-se uma média de
classificações mais baixa.
No ano letivo 2011/2012 dois alunos não obtiveram aprovação à disciplina de Matemática
e um aluno não obteve aprovação às disciplinas de Biologia e Física e Química A.
De acordo com as informações dadas apenas dois alunos usufruíram de Apoio Pedagógico
à disciplina de Português e dois alunos frequentaram a Escola Dr. Mário Sacramento pela
primeira vez.
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3.3.

Fases de Estudo

O presente estudo teve início em setembro de 2012 e foi finalizado em outubro de 2013.
Ao longo desse período de tempo este trabalho teve três fases. A primeira fase foi dedicada
à escolha do tema e à revisão de literatura de suporte à fundamentação teórica do estudo.
Na segunda fase foram planificadas as tarefas, implementadas e recolheu-se os dados. A
terceira fase deste estudo foi dedicada à produção escrita de grande parte dos capítulos
deste trabalho, e ainda à análise dos dados recolhidos e da revisão dos textos que já tinham
sido produzidos. O seguinte cronograma resume as fases envolvidas na realização deste
estudo.

Cronograma 1: Fases do Estudo
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3.4.

Instrumentos de Recolha de Dados

Para a realização deste estudo os dados foram recolhidos essencialmente através das
produções escrita dos alunos e de notas de campo, resultantes de observação direta.
Também foram realizados questionários aos alunos das turmas que participaram neste
estudo.

3.4.1. Notas de Campo
As notas de campo são “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e
pensa no decurso da recolha” (Bogdan & Biklen, 2010, p. 150). Ao longo da observação
feita na sala de aula, ou seja, durante a resolução das tarefas pelos alunos, foram
registadas algumas notas de campo. Nessas notas de campo foram registadas
essencialmente as dificuldades/ dúvidas que os alunos tiveram ao longo da resolução das
tarefas propostas. Essas notas permitiram, numa fase posterior, complementar a
informação das produções escritas pelos alunos.

3.4.2. Documentos
Para a elaboração deste estudo foram analisados documentos que contêm informações
gerais das turmas. Esses documentos foram cedidos pelos diretores de turma ou no caso
da turma 1 do 12.º ano foi cedida pela professora de Matemática.
Também para a realização deste estudo foram recolhidas as resoluções das tarefas
realizadas pelos alunos. Estas produções escritas permitem fazer uma análise dos
processos utilizados pelos alunos, assim como evidenciar possíveis dúvidas ou
dificuldades que tiveram durante a resolução da tarefa.

3.4.3. Questionário
Segundo Sampieri et al. (2006) “um questionário consiste em um conjunto de questões
com relação a uma ou mais variáveis a serem medidas” (p. 325).
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Neste estudo foi aplicado um questionário aos participantes com o objetivo de captar e
analisar as perspetivas que estes têm acerca da disciplina de Matemática, da forma como
trabalham ou estudam Matemática, do uso das tecnologias no processo ensino e
aprendizagem e da tarefa de modelação realizada. Assim sendo, os questionários foram
distribuídos diretamente aos alunos ou caso não houvesse tempo necessário ao seu
preenchimento após a realização da tarefa foram cedidos às professoras responsáveis das
turmas. Os questionários foram realizados de forma anónima e dado que alguns alunos
não desejarem dar o seu parecer, considerou-se este questionário de caracter facultativo.
Os questionários, que se encontram em anexo, são constituídos em três partes. A primeira
parte é constituída por cinco questões. No questionário aplicado ao 10.º ano essas cinco
questões são referentes aos dados pessoais como sexo, idade, se costumam trabalhar em
grupo nas aulas de Matemática e fora das mesmas e ainda se alguma vez realizaram
tarefas de modelação matemática. Relativamente aos questionários aplicados às turmas
do 12.º ano as cincos questões são relativas ao sexo, idade, classificação obtidas na
disciplina de Matemática no 10.º e 11.º ano, retenções ao longo do seu percurso escolar,
se pretendem seguir o Ensino Superior e qual o curso que pretende seguir.
A segunda parte dos questionários é formada por onze questões no questionário aplicado
ao 10.º ano e vinte questões no questionário aplicado às turmas do 12.º ano, sendo essas
questões fechadas. De acordo com Pardal & Lopes (2011) “dizem-se fechadas aquelas
perguntas que limitam o informante à opção por uma de entre as respostas apresentadas”
(p. 77). Neste sentido, foi solicitado aos alunos que classifiquem o seu grau de
concordância ou discordância referente às afirmações expostas.
Relativamente à terceira e última parte dos questionários é constituída por questões
abertas, que segundo Pardal & Lopes (2011) “diz-se aberta toda e qualquer pergunta que
permita plena liberdade de resposta ao inquirido” (p. 76). No questionário aplicado ao 10.º
são feitas oito questões abertas e no questionário aplicado às turmas do 12.º ano são feitas
três questões abertas.
O questionário aplicado aos alunos da turma do 10.º ano foi readaptação do questionário
aplicado às turmas do 12.º ano. Essa readaptação foi realizada devido às sugestões dadas
pela professora responsável da turma, que por sua vez é orientadora do estágio.
Os questionários utilizados para este estudo foram uma adaptação do questionário
apresentado por Torres (2007) na sua tese.
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3.5.

Análise de Dados

A análise dos dados ocorreu sobre as produções escritas das tarefas por parte dos alunos,
do questionário feito aos mesmos e das notas de campo. Neste trabalho, a análise de
dados foi estruturada a partir das questões de investigação, de onde surgiram três
categorias, nomeadamente: 1) Procedimentos utilizados pelos alunos na realização da
tarefa de modelação matemática, 2) Dificuldades dos alunos perante tarefas de modelação
matemática, 3) A “voz” dos participantes.
Para se obter uma resposta para a questão de investigação “Que procedimentos utilizam
os alunos do Ensino Secundário, do 10.º e 12.º ano de escolaridade, na resolução de
tarefas de modelação matemática?” analisou-se as produções escritas dos alunos e assim
serão apresentadas algumas formas de concretizar as tarefas de modelação propostas às
turmas participantes neste estudo.
Para se responder à questão de investigação “Que dificuldades os alunos revelam quando
se coloca em prática atividades de modelação na sala de aula?” analisou-se as produções
escritas dos alunos e as notas de campo, para que se pudesse catalogar as várias
dificuldades apresentadas pelos alunos. De modo a se complementar essa informação foi
analisada a questão do questionário “Que dificuldades sentiu ao longo da realização desta
tarefa?”. As subcategorias acerca das dificuldades dos alunos são:


Manuseamento do software GeoGebra/ da calculadora gráfica/ do sensor CBR;



Tratamento dos dados;



Identificação e significado das variáveis de acordo com o contexto do problema;



Interpretação das questões “à luz” da linguagem matemática;



Interpretação dos resultados segundo o contexto do problema;



Conceitos e definições.

Por fim, será feita uma análise dos questionários para se “dar voz” aos participantes sobre
as perspetivas que estes têm acerca da disciplina de Matemática, da forma como
trabalham ou estudam Matemática, do uso das tecnologias no processo de ensino e
aprendizagem e da tarefa de modelação realizada.
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4. Tarefas implementadas na sala de aula
Neste capítulo apresenta-se a planificação das tarefas e os enunciados das mesmas
aplicadas a uma turma do 10.º ano e a duas turmas do 12.º ano. Uma vez que 2013 é o
ano da Matemática e do Planeta Terra, tendo-se escolhido tarefas que aludam para esse
facto.
A tarefa de modelação matemática aplicada ao 10.º ano intitula-se “queda e salto de uma
bola” e insere-se no tema das funções, em particular das funções quadráticas. A tarefa
apresentada neste capítulo é uma adaptação da tarefa existente no manual de instruções
do sensor CBR da Texas-Instruments (1997).
A tarefa proposta à turma do 10.º ano foi realizada em dois momentos. No primeiro
momento foi realizada a recolha dos dados através da utilização do sensor CBR e da
calculadora gráfica, sendo distribuído a cada aluno um guião com todas as instruções para
se realizar essa recolha. Devido à falta de recursos, nomeadamente, de sensores CBR e
do elevado número de alunos, esse primeiro momento realizou-se durante duas aulas de
apoio de duração de 45 minutos cada, nos dias 23 e 26 de abril. O segundo momento foi
realizado no dia 2 de maio, numa aula de 90 minutos com a turma toda. Esse momento foi
dedicado à análise dos dados através do enunciado facultado a cada aluno.
No 12.º ano a tarefa escolhida insere-se no subtema das funções trigonométricas e intitulase “As marés”. O enunciado dessa tarefa continha um texto introdutório que aludia a
conceitos sobre as marés, por exemplo, preia-mar e baixa-mar, o guião com todas as
instruções para a recolha dos dados e manuseamento do software GeoGebra.
Relativamente à implementação da tarefa “As marés” foram apenas necessários 90
minutos por cada turma, tendo sido implementada nos dias 30 de abril e 2 de maio.
A tarefa aplicada às turmas do 12.º ano permitiu à professora responsável pela turma
explorar, em aulas posteriores, o significado e influência de cada parâmetro A, B, C e D da
família da função seno 𝑓(𝑥) = A × sen(Bx + C) + D.
Com estas tarefas pretende-se valorizar o trabalho em grupo, uma vez que, assim se
promove o debate, a troca de ideias entre os membros do grupo, favorecendo a
comunicação matemática. Também com estas tarefas pretende-se desenvolver outras
capacidades transversais, nomeadamente, o raciocínio matemático e a resolução de
problemas. Ainda se pretende valorizar a multidisciplinaridade entre a Matemática e as
outras áreas do saber, neste caso particular, com a Física, Geografia e Ciências Naturais.
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Em ambos os casos recorreu-se ao uso das novas tecnologias, nomeadamente, do uso do
sensor CBR e da calculadora gráfica (Texas) no caso do 10.º ano e no caso do 12.º ano o
software GeoGebra e computadores ligados à internet. Também para a realização das
tarefas foi distribuído a cada aluno o enunciado da mesma. Como se desejava a recolha
das produções escritas dos grupos para se realizar este estudo foi facultado a cada grupo
folhas em branco. No caso do 10.º ano também foi necessário para a recolha de dados da
tarefa a utilização de bolas de basquetebol.
Ao implementar estas tarefas de modelação matemática pretende-se que os alunos:


Sejam capazes de analisar situações do mundo que os rodeia, reconhecendo o
modelo matemático que permita a interpretação e estudo de um dado problema;



Usem, estimulem e despertem a sua criatividade, espírito crítico e autonomia;



Entendam a ligação da matemática com o Mundo e com outras áreas do saber;



Explorem o estudo das funções, nomeadamente, a função quadrática através do
estudo do modelo matemático que descreve o salto de uma bola, no caso do 10.º
ano e no caso do 12.º ano explorem uma função trigonométrica através do estudo
do modelo matemático que descreve as marés;



Sejam capazes de interpretar e dar significado aos resultados obtidos de acordo
com a situação ou fenómeno estudado;



Que reconheçam a utilidade da tecnologia nas atividades de modelação
matemática.

No que respeita aos elementos linguísticos usados nestas tarefas recorreu-se ao uso de
diferentes modos de expressão matemática, nomeadamente, termos e expressões verbais,
gráfica e simbólica. Neste sentido, na tarefa do 10.º ano empregou-se palavras com
significados matemáticos, nomeadamente, modelo matemático, variável, família de
funções, função quadrática, regressão quadrática, máximo, mínimo, vértice, domínio,
contradomínio, intervalos de monotonia e zeros. Na tarefa aplicada ao 12.º ano utilizou-se
as seguintes palavras com significado matemático, modelo matemático, nuvem de pontos,
família de funções, função seno, regressão sinusoidal, domínio, contradomínio, período e
taxa média de variação. Quanto à linguagem gráfica e simbólica utilizou-se, em ambos os
casos, a representação gráfica da função para se poder realizar o estudo do fenómeno em
causa e a expressão algébrica da função.
Os conceitos e definições utilizadas na tarefa do 10.º ano foram domínio, contradomínio,
vértice, intervalos de monotonia, zeros, máximos e mínimos. Na tarefa do 12.º ano foram
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utilizados os seguintes conceitos e definições domínio, período e taxa média de variação.
Em ambos os casos todos esses conceitos já faziam parte do conhecimento dos alunos.
Apresenta-se de seguida as tarefas desenvolvidas na turma do 10.º ano e nas turmas do
12.º ano.
Tarefa aplicada ao 10.º ano- “Queda e salto de uma bola”
Atividade
“Através da Matemática podemos explorar vários fenómenos que ocorrem na natureza e
no nosso quotidiano, ou seja, a partir desta disciplina podemos estabelecer modelos de
funções que nos permitem estudar, como por exemplo, a da queda de uma bola como
iremos explorar nesta atividade.
A Modelação matemática “consiste, essencialmente, na arte de transformar situações da
realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na
linguagem usual”*.
* Bassanezi, 2004, citado por Santos Junior, C. P. (2011). Modelagem matemática: uma ferramenta importante
para aprendizagem do ensino da matemática no mundo das tecnologias. Paper presented at the XIII Conferência
Interamericana de Educação Matemática, Recife, Brasil.

Nesta atividade apresente todos os cálculos e raciocínios que aplicou em todas as
alíneas e relacione os dados obtidos face ao fenómeno estudado.
Na aula anterior foi feita a recolha de dados relativos ao movimento de uma bola em queda
livre com recurso ao sensor CBR e à calculadora gráfica. Observe, na sua calculadora, a
representação gráfica que obteve.
1. Faça um esboço dessa representação gráfica.
2. Que variável está representada no eixo dos xx? Em que unidades?
3. Que variável está representada no eixo dos yy? Em que unidades?
4. Interprete o gráfico f(t), descrevendo o movimento da bola. Deverá, também, referir
o que representam os máximos e os mínimos no contexto do problema.
5. A altura máxima de cada ressalto não é constante. Apresente uma justificação para
tal facto.
6. Selecione uma região correspondente a um salto completo, seguindo a seguinte
instrução:
Na sua calculadora prima ENTER. No PLOT MENU, selecione PLOT
TOOLS e, em seguida, selecione SELECT DOMAIN. Selecione um dos
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saltos completos. Mova o cursor para a base do início do salto e prima
ENTER. Mova o cursor para a base no fim desse salto e, em seguida, prima
ENTER. O gráfico é desenhado de novo, concentrando-se num único salto.
7. Estudou um modelo de função cuja representação gráfica se aproxima da que
obteve agora. A que tipo de família de funções nos estamos a referir?
8. Faça um esboço do trecho do gráfico que obteve.
9. Defina, analiticamente, o modelo que traduz o valor da altura a que a bola se
encontra do solo, t segundos após o seu lançamento.
Nota: nesta alínea é pedido que determine uma expressão analítica de uma função
que, teoricamente, melhor se aproxime dos pontos obtidos com o CBR, ou seja,
nesta alínea estará a criar um modelo matemático que melhor descreve a situação
estudada.
10. Usando o modelo encontrado na alínea anterior
a) Indique o domínio e o contradomínio da função.
b) Em que instante a bola atingiu a altura máxima?
c) Quanto tempo demora a bola a voltar a cair no chão.
d) Indique os intervalos de monotonia e interprete-os no contexto do problema.
11. A calculadora gráfica permite encontrar uma função que melhor se adapte às listas
de coordenadas dos pontos recolhidos com o CBR, chama-se a esse processo
regressão. Para o fazer, carregue em STAT-CALC. A partir daí escolha a regressão
que melhor se adapte aos dados recolhidos. Por exemplo se escolher a regressão
quadrática, deverá colocar os seguintes comandos, QuadReg(𝐿1 , 𝐿2 , 𝑌1 ). (Nota:Para
escrever 𝑌1 deve clicar em VARS-Y-VARS-Function-𝑌1 ).
A partir dos valores dos parâmetros obtidos, escreve a expressão do modelo
experimental que traduz o valor da altura a que a bola se encontra do solo, t
segundos após o seu lançamento.
12. Num breve comentário compare os dois modelos, o teórico e experimental.
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Tarefa aplicada ao 12.º ano- “As marés”
Atividade
Nesta atividade apresente todos os cálculos e raciocínios que aplicou em todas as
alíneas e relacione os dados obtidos face ao fenómeno estudado.

1. Represente graficamente, no GeoGebra, a nuvem de pontos que obteve após o
tratamento dos dados.
2. Observe a nuvem de pontos que obteve e represente um esboço da mesma na
folha que lhe foi entregue. Se tentar unir todos os pontos, a que tipo de família de
funções poderá representar essa nuvem de pontos?
3. O GeoGebra é uma ferramenta que nos permite obter uma função que melhor se
adapte à nuvem de pontos da tabela das marés. Esse processo chama-se
regressão. Para o fazer siga as instruções do item 7 indicadas no guião desta
atividade.
3.1.

Indique a expressão algébrica que obteve depois de realizar o processo de

regressão.
4. Usando o modelo encontrado na alínea anterior
a) Indique o domínio.
b) Entre que valores varia a altura da maré?
c) De quanto em quanto tempo ocorre a baixa-mar.
d) Calcule a taxa média de variação [t.m.v.] da altura da maré no dia 1 entre as 9
horas e 43 minutos e as 15 horas e 34 minutos e no dia 2 entre as 16 horas 45
minutos e as 23 horas e 13 minutos. Explique o que está a ocorrer à maré nos
intervalos indicados.
e) Que previsões podem ser feitas a partir deste modelo relativamente à
periodicidade das marés?
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5.

Análise e discussão dos resultados

No presente capítulo serão apresentados e discutidos os principais resultados obtidos
neste estudo. Esses resultados foram obtidos, conforme já foi referido, através da análise
das produções escritas dos alunos, dos questionários e dos registos das notas de campo.
Relativamente às produções escritas dos alunos, analisou-se no total 33 grupos, sendo 10
grupos do 10.º ano, 13 grupos do 12.º ano da turma 1 e 10 grupos do 12.º ano da turma 2.

5.1.

Procedimentos utilizados pelos alunos na realização da tarefa de
modelação matemática

Neste subcapítulo serão apresentadas algumas respostas dos grupos às tarefas de
modelação matemática implementadas. Essas respostas mostrarão os procedimentos que
os grupos utilizaram para elaborar, de forma correta, a tarefa proposta a cada turma.

Procedimentos utilizados pela turma do 10.º ano à tarefa proposta
Antes de iniciarem a tarefa propriamente dita, os alunos tiveram que se agrupar em grupos
de dois ou três elementos para recolherem os dados necessários para a realização da
tarefa. Após essa recolha, numa aula posterior, elaborou-se a tarefa.
Na questão 1 da tarefa pedia-se aos grupos para realizarem um esboço da representação
gráfica obtida após a recolha dos dados.
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Figura 5: Dois exemplos de resposta à questão 1 da tarefa de
modelação matemática aplicada ao 10.º ano

Nas questões 2 e 3 pedia-se aos grupos para indicarem qual a variável que estava
representada no eixo dos xx e qual a variável representada no eixo dos yy e respetivas
unidades.

Figura 6: Exemplo de resposta dada às questões 2 e 3 da tarefa de modelação
matemática aplicada ao 10.º ano

Relativamente à questão 4 era solicitado aos grupos para interpretarem o gráfico f(t),
descrevendo o movimento da bola e referirem o que representa os máximos e os mínimos
no contexto do problema. Apresenta-se de seguida a resposta de um dos grupos, sendo
esta referente ao primeiro gráfico apresentado na figura 5.

Figura 7: Exemplo de resposta dada à questão 4 da tarefa de modelação matemática aplicada ao
10.º ano
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Na questão 5 era solicitado aos grupos para apresentarem uma justificação pelo facto de
a altura máxima em cada ressalto não ser constante. Após a análise das produções escritas
dos grupos verificou-se que a maioria apontaram como causa principal a perda de energia
quando a bola toca no chão, conforme se pode ver na seguinte resposta.

Figura 8: Exemplo de resposta à questão 5 da tarefa de modelação matemática aplicada ao 10.º ano

Relativamente à questão 6 da tarefa não será apresentada nenhuma resposta, uma vez
que esta dava apenas a indicação para os grupos selecionarem uma região
correspondente a um salto completo seguindo as instruções dadas.
Na 7.ª questão pedia-se aos grupos para identificarem a que tipo de família de funções a
representação gráfica obtida pertencia. Nesta questão todos os grupos identificaram
corretamente como pertencendo à família das funções quadráticas. Na seguinte figura
pode-se constatar a resposta dada por um dos grupos.

Figura 9: Exemplo de resposta à questão 7 da
tarefa de modelação matemática aplicada ao
10.º ano

A 8.ª questão solicitava aos grupos que realizassem um esboço da representação gráfica
que obtiveram depois de selecionar a região que correspondesse a um salto completo. A
maioria dos grupos realizaram satisfatoriamente o esboço do gráfico que obtiveram nas
suas calculadoras gráficas. A seguinte figura mostra uma resposta dada por um dos
grupos.
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Figura 10: Exemplo de resposta à questão 8 da
tarefa de modelação matemática aplicada ao 10.º
ano

Na questão 9 era solicitado aos grupos que definissem analiticamente o modelo que
traduzia o valor da altura a que a bola se encontrava do solo, t segundos após o seu
lançamento. Nesta questão verificou-se que a maioria identificou a expressão analítica que
melhor se aproximava dos pontos obtidos com o sensor CBR, como sendo 𝑓(𝑥) =
𝑎(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘, onde (ℎ, 𝑘) é o vértice da parábola. Deste modo, utilizando o cursor da
calculadora gráfica obtiveram o par ordenado (ℎ, 𝑘) e outro par ordenado, podendo ser este
um zero da função ou outro qualquer par ordenado, para obterem o valor de 𝑎, conforme
se pode observar nas seguintes figuras.

Figura 11: Exemplo de resposta à questão 9 da tarefa
de modelação matemática aplicada ao 10.º ano

42

Figura 12: Exemplo de resposta à questão 9
da tarefa de modelação matemática aplicada
ao 10.º ano

É de realçar que os pontos de coordenadas são diferentes de grupo para grupo, uma vez
que cada um recolheu os seus próprios dados.
Ainda nesta questão verificou-se que um dos grupos utilizou a fórmula fatorizada da função
quadrática, isto é, 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − 𝑟1 )(𝑥 − 𝑟2 ), onde 𝑟1 𝑒 𝑟2 são as raízes da equação
quadrática, para determinar a expressão analítica da função que melhor se aproxime dos
pontos obtidos com o sensor CBR.

Figura 13: Exemplo de resposta à questão 9 da tarefa de modelação matemática
aplicada ao 10.º ano
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Relativamente à questão 10 era solicitado que os grupos respondessem às alíneas dessa
questão usando o modelo encontrado na questão anterior. Na alínea 10 a), 10 b, 10) d,
questão 11 e questão 12 serão apresentados os resultados do grupo que obteve o modelo
apresentado na figura 13. Para a alínea 10 c) será apresentado o resultado de outro grupo,
nomeadamente o grupo que obteve o modelo obtido na figura 12, uma vez que o grupo
anteriormente escolhido realizou incorretamente a alínea c).
Nas alíneas a) e b) da questão 10 solicitava-se aos grupos para indicarem o domínio e
contradomínio e para indicarem o instante em que a bola atingiu a altura máxima. Na figura
seguinte pode-se observar a resposta a essas alíneas.

Figura 14: Exemplo de resposta à questão 10 a) e b) da tarefa de
modelação matemática aplicada ao 10.º ano

Na figura 14 pode-se constatar que o grupo para identificar o contradomínio, primeiro
determinou o valor da abcissa do vértice. De seguida obtiveram a ordenada do vértice
substituindo na expressão analítica o valor da abcissa determinada anteriormente, isto é,
𝑓(1,7). Assim, o grupo definiu o contradomínio como sendo o intervalo fechado entre 0 e
0,7. Deste modo, com o processo realizado anteriormente, também obtiveram o instante
em que a bola atingiu a altura máxima.
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Na alínea c) era solicitado aos alunos para indicarem o tempo que demorava a bola a voltar
a cair no chão. Neste sentido, a seguinte figura mostra a resposta de um dos grupos a essa
alínea.

Figura 15: Exemplo de resposta à questão 10 c) da tarefa de modelação matemática
aplicada ao 10.º ano

Conforme se pode observar na figura 15, o grupo, primeiro determinou os zeros da função
e de seguida calculou a diferença entre o tempo final e tempo inicial de modo a obter o
tempo que a bola demorou a voltar a cair no chão.
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Na alínea d) pedia-se para indicarem os intervalos de monotonia e interpretá-los segundo
o fenómeno estudado.

Figura 16: Exemplo de resposta à questão 10 d) da tarefa de modelação
matemática aplicada ao 10.º ano

A questão 11 solicitava que seguissem os passos indicados, para obterem através da
calculadora gráfica, a expressão do modelo experimental que traduzisse o valor da altura
a que a bola se encontrava do solo, t segundos após o seu lançamento.

Figura 17: Exemplo de resposta à questão
11 da tarefa de modelação matemática
aplicada ao 10.º ano

Por fim, na questão 12 era solicitado aos grupos que fizessem um breve comentário onde
comparassem os dois modelos obtidos, o teórico e o experimental. Apresenta-se na
seguinte figura a resposta dada por um grupo.

Figura 18: Exemplo de resposta à questão 12 da tarefa de modelação matemática aplicada ao 10.º
ano

Para obter uma resposta mais completa, o grupo em questão deveria ter indicado qual
seria o modelo que melhor se adaptava aos pontos obtidos através do sensor CBR.
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Procedimentos utilizados pelas turmas do 12.º ano à tarefa proposta
No início da tarefa foi entregue um texto introdutório sobre os conceitos referentes às
marés, como por exemplo, o que é a preia-mar e baixa-mar. Em seguida, entregou-se aos
grupos um guião, onde constava o site onde poderiam fazer a recolha de dados relativos
às marés ocorridas no 3º trimestre do ano 2013 no Porto de Aveiro. Esse guião também
continha instruções de utilização do GeoGebra, para que os grupos procedessem ao
tratamento dos dados e sua análise.
No momento seguinte procedeu-se ao tratamento e análise dos dados. Por conseguinte,
serão apresentados alguns procedimentos que as turmas do 12.º ano utilizaram na
concretização desta parte da tarefa.

Figura 19: Cenário de conversão das horas

Após a conversão do tempo em horas os grupos teriam que “decifrar” qual seria a variavel
independente e dependente e inserir os pares ordenados no GeoGebra (questão 1 da
tarefa).
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Figura 20: Cenário da inserção dos pares ordenados no GeoGebra

Depois da inserção dos pares ordenados os alunos teriam que obter uma expressão
algébrica do modelo que melhor se aproximava dos pontos obtidos.

Figura 21: Cenário de regressão sinusoidal no GeoGebra
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A segunda questão da tarefa, era solicitado aos grupos que observassem e
representassem na folha que lhes tinha sido entregue essa nuvem de pontos. Também
lhes foi questionado, caso tentassem unir todos os pontos, qual o tipo de família de funções
poderia representar essa nuvem de pontos.

Figura 22: Exemplo de resposta à questão 2 da tarefa de modelação matemática
aplicada ao 12.º ano

Na questão 3 era solicitado aos grupos que indicassem a expressão algébrica que
obtiveram depois de realizarem o processo de regressão no GeoGebra.

Figura 23: Exemplo de resposta à questão 3 da tarefa de
modelação matemática aplicada ao 12.º ano

A 4ª questão encontra-se dividida em cinco alíneas. Usando o modelo encontrado na
questão anterior, solicitava-se aos grupos na primeira alínea para indicarem o domínio.

Figura 24: Exemplo de resposta à questão
4 a) da tarefa de modelação matemática
aplicada ao 12.º ano

Na alínea b) era pedido para calcularem o contradomínio da função. De seguida serão
apresentadas dois exemplos de resposta a esta alínea, uma usando o GeoGebra e a outra
com o cálculo analítico.
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Figura 25: Exemplo de resposta à questão 4 b) da tarefa de modelação matemática
aplicada ao 12.º ano

No exemplo de resposta dado por um dos grupos verifica-se que o grupo utilizou as
ferramentas “Máximo” e “Mínimo” do software GeoGebra. É de realçar que o grupo em
questão, teve uma grande autonomia no que diz respeito ao manuseamento desse
software, uma vez que no guião dado aos alunos não se encontrava qualquer indicação
dessas ferramentas do GeoGebra. Na figura seguinte mostra o cenário do cálculo do
contradomínio.

Figura 26: Cenário do GeoGebra para o cálculo do contradomínio.

O exemplo seguinte mostra que um dos grupos preferiu calcular analiticamente o
contradomínio da função. Considerando que 𝑥 ∈ ℝ+
0 temos:
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Figura 27: Exemplo de resposta à questão 4 b) da tarefa de modelação
matemática aplicada ao 12.º ano

Na alínea c) solicitava-se aos grupos para determinarem o período positivo mínimo. Nesta
questão, após a análise das produções escritas dos grupos, também se constatou que
houve grupos que resolveram geometricamente, usando o GeoGebra e outros grupos
recorreram a uma resolução analítica.

Figura 28: Exemplo de resposta à questão 4 c) da tarefa de modelação
matemática aplicada ao 12.º ano

Figura 29: Cenário da determinação do período no GeoGebra
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Em seguida, apresenta-se uma resolução analítica dessa alínea. Considerando a definição
de período positivo mínimo, ou seja, uma função diz-se periódica caso exista um número
real 𝑇 > 0 tal que 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 𝑇), com 𝑥 pertencente a todo o domínio de 𝑓, o menor valor
de 𝑇, que satisfaça essa igualdade é chamada de período positivo mínimo, temos:
𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 𝑇)
⟹ 2,05 + 0,94 × 𝑠𝑒𝑛(0,5𝑥 − 2,5) = 2,05 + 0,94 × 𝑠𝑒𝑛(0,5(𝑥 + 𝑇) − 2,5)
⇔ 0,94 × 𝑠𝑒𝑛(0,5𝑥 − 2,5) = 0,94 × 𝑠𝑒𝑛(0,5(𝑥 + 𝑇) − 2,5)
⇔ 𝑠𝑒𝑛(0,5𝑥 − 2,5) = 𝑠𝑒𝑛(0,5(𝑥 + 𝑇) − 2,5)
⇔ 2𝑘𝜋 + 0,5𝑥 − 2,5 = 0,5(𝑥 + 𝑇) − 2,5, ∀𝑘 ∈ ℤ
⇔ 2𝑘𝜋 = 0,5𝑇, ∀𝑘 ∈ ℤ
⇔

2𝑘𝜋
= 𝑇, ∀𝑘 ∈ ℤ
1
2

Considerando 𝑘 = 1, tem-se que 𝑇 = 4𝜋. Logo a baixa-mar ocorre num período positivo
mínimo de 4𝜋 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠.

Figura 30: Exemplo de resposta à questão 4 c) da tarefa de modelação matemática aplicada
ao 12.º ano

A alínea d) pretendia que os grupos determinassem, analiticamente, a taxa média de
variação e que explicassem o que estava a ocorrer na maré nos intervalos indicados.

Figura 31: Exemplo de resposta à questão 4 d) da tarefa de modelação
matemática aplicada ao 12.º ano
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Por fim, na alínea e) solicitava-se que os alunos realizassem uma previsão a partir do
modelo obtido relativamente à periodicidade das marés.

Figura 32: Exemplo de resposta à questão 4 e) da tarefa de modelação matemática
aplicada ao 12.º ano
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5.2.

Dificuldades

dos

alunos

perante

tarefas

de

modelação

matemática
Neste subcapítulo serão apresentadas diversas dificuldades que foram observadas ao
longo da realização das tarefas de modelação e também as dificuldades verificadas nas
produções escritas. Como foi referido durante a realização das tarefas, fez-se registo de
notas de campo sobre as dificuldades que os alunos colocavam à professora responsável,
à investigadora ou à colega de estágio da investigadora.

5.2.1. Manuseamento do software GeoGebra/ da calculadora gráfica/ do
sensor CBR
Na primeira fase da tarefa aplicada ao 10.º ano foi realizada a recolha dos dados através
do sensor CBR ligado às calculadoras gráficas. Conforme já referido, a turma foi dividida e
nesse sentido houve a necessidade de se realizar essa primeira fase em dois dias. Em
ambos os turnos foi entregue a cada aluno um guião, que continha instruções acerca da
instalação do programa necessário para a recolha de dados, assim como todos os passos
a serem dados para se obter uma boa recolha. Durante a recolha dos dados, a
investigadora notou que os grupos formados, no primeiro turno, tinham alguma dificuldade
em manusear o sensor CBR e a calculadora. Neste sentido, foi necessário a intervenção
da investigadora para que os grupos obtivessem bons resultados para, posteriormente, os
utilizarem na tarefa.
Na segunda fase da tarefa do 10.º ano, na resolução da mesma, observaram-se outras
dificuldades, nomeadamente, na seleção da região correspondente a um salto completo,
na obtenção dos pares ordenados da representação gráfica com a movimentação do cursor
ou na procura da tabela de pontos na calculadora.
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Através do questionário realizado à turma do 10.º ano, verificou-se que 12 alunos
apontaram como dificuldade trabalhar com o sensor CBR ou com a calculadora gráfica. De
seguida pode-se constatar as respostas dos alunos à questão “Que dificuldades sentiu ao
longo da realização desta atividade?”, que indicaram dificuldades no manuseamento da
calculadora gráfica ou manuseamento do sensor CBR.

Figura 33: Testemunho dos alunos do 10.º ano acerca das dificuldades que tiveram no manuseamento
da calculadora gráfica

Figura 34: Testemunho dos alunos do 10.º ano acerca das dificuldades no manuseamento do sensor
CBR

Relativamente às turmas do 12.º ano verificou-se que alguns grupos tiveram dificuldades
no manuseamento do GeoGebra, principalmente, na alteração da escala no GeoGebra ou
fazer zoom, encontrar o comando “arrastar folha gráfica”, em escrever na linha de
comandos do GeoGebra os pares ordenados, em alterar as coordenadas de um ponto que
estivesse incorreto, voltar a colocar a folha algébrica, em encontrar o comando
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RegressãoSinusoidal e quando na utilização do comando RegressãoSinusoidal se
separavam a lista de pontos com uma vírgula ou com um ponto e vírgula. Apresenta-se de
seguida os manifestos dos alunos da turma 1 sobre as dificuldades que tiveram ao
manusearem o GeoGebra.

Figura 35: Testemunhos dos alunos da turma 1 do 12.º ano acerca das
dificuldades no manuseamento do GeoGebra
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Figura 36: Testemunhos dos alunos da turma 1 do 12.º ano acerca das
dificuldades no manuseamento do GeoGebra

No caso do 10.º ano antes de se dar início à recolha de dados, a investigadora fez uma
breve explicação sobre qual a utilidade do sensor CBR e nessa explicação constatou que
seria a primeira experiência que esses alunos iam desenvolver com um sensor CBR. No
caso do 12.º ano a maioria dos alunos que apontaram como dificuldade o manuseamento
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do GeoGebra também referiram que tinha sido a primeira vez que tiveram contacto com
esse software.

5.2.2. Tratamento dos dados
A tarefa de modelação matemática aplicada ao 12.º ano possuía como primeiro
procedimento o tratamento dos dados relativos aos primeiros quatro dias do mês de Julho,
ou seja, era necessário converter o tempo em horas. Neste processo verificou-se que
alguns grupos tiveram dificuldades em realizar essa conversão a partir do 2.º dia, ou seja,
observou-se que alguns grupos estariam apenas a converter os minutos em horas dos
primeiros quatro dias do mês de Julho e “ignoravam” o facto de dia para dia ter-se que
adicionar 24 horas ao tempo registado.
Para se colmatar essa dificuldade, uma vez que era essencial que os grupos obtivessem
corretamente a conversão do tempo em horas, a investigadora verificou se estariam a
realizar o tratamento dos dados corretamente e caso contrário explicou aos grupos a
fórmula que lhe tinha sido facultada na tarefa para esse efeito.

5.2.3. Identificação e significado das variáveis de acordo com o contexto
do problema
Este tipo de dificuldade verifica-se tanto na turma do 10.º ano como nas turmas do 12.º
ano.
Relativamente à turma do 10.º ano verificou-se, após a análise das produções escritas, que
na questão 3 “Que variável está representada no eixo dos yy? Em que unidades?“ um dos
grupos identificou a variável como sendo a distância em metros, não especificando que
distância seria essa no contexto do problema. O mesmo grupo na questão 1, onde era
solicitado para realizarem um esboço da representação gráfica, identificou o eixo Ox como
x/s e o eixo Oy como sendo y/m. A seguinte figura mostra as respostas dadas por esse
grupo à questão 1 e 3.
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Figura 37: Exemplo de resposta das questões 1 e 3 da tarefa de modelação matemática
realizada pelo 10.º ano

Este tipo de resposta poderá indicar que esse grupo possuiu algumas dificuldades em
identificar e perceber o significado das variáveis no contexto do problema.
Relativamente à questão 1, que se pretendia que os grupos realizassem um esboço da
representação gráfica obtida depois da recolha dos dados, constatou-se que um dos
grupos não identificou os eixos coordenados no contexto do problema.

Figura 38: Exemplos de respostas das questões 1, 2 e 3 da tarefa de
modelação matemática realizada pelo 10.º ano

Embora se verifique que o grupo tenha identificado corretamente as variáveis e as
unidades em que estavam expressas na questão 2 e 3, o mesmo grupo contínua a não
identificar os eixos coordenados no contexto do problema na questão 8, onde era solicitado
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a escolha de uma região correspondente a um salto completo e de seguida realizassem o
esboço desse trecho de gráfico obtido, conforme se pode observar na seguinte figura.

Figura 39: Exemplos de respostas da questão 8 da tarefa de modelação matemática
realizada pelo 10.º ano

Na questão 2 e 3 referentes à identificação das variáveis e das respetivas unidades,
verificou-se que dois grupos tiveram dificuldades em identificar em que unidades estavam
expressas as variáveis, tendo um dos grupos indicado que a variável representada no eixo
Oy é altura em centímetros e o outro grupo não identificou as unidades das variáveis. Na
figura seguinte pode-se constatar as respostas dadas por esses dois grupos.

Figura 40: Exemplos de respostas das questões 2 e 3 da tarefa de modelação matemática realizada
pelo 10.º ano

Durante a análise das produções escritas dos grupos da turma do 10.º ano, verificou-se
outra situação, que poderá indicar dificuldade no significado das variáveis no contexto do
fenómeno estudado. Na questão 8 era solicitado aos alunos que após a escolha de uma
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região correspondente a um salto completo, realizassem o esboço desse trecho de gráfico
obtido. Nesse sentido, apresenta-se a resposta de um grupo a essa questão.

Figura 41: Exemplo de resposta da questão 8 da tarefa de
modelação matemática realizada pelo 10.º ano

Embora o grupo nas questões anteriores tenha identificado corretamente as variáveis, no
esboço apresentado pode-se constatar que não existe qualquer interseção com o eixo Ox,
ou seja, essa resposta poderá induzir a quem a observe que a bola, num salto completo,
nunca chegará a tocar no chão. Deste modo, poder-se-á sugerir que o grupo não tenha
dado a devida interpretação às varáveis e ao fenómeno estudado.
Quanto às turmas do 12.º ano constatou-se que alguns grupos solicitaram ajuda na
identificação das variáveis, sendo que alguns desses grupos apenas queriam confirmar se
estariam a identificar corretamente as variáveis no contexto do problema. Nesse sentido,
quatro dos treze grupos na turma 1 e cinco em dez grupos na turma 2 solicitaram ajuda
para a identificação das variáveis ou solicitaram por a confirmação se estariam a identificar
corretamente as variáveis.
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Após a análise realizada às produções escritas dos alunos do 12.º ano, averiguou-se que
na turma 1 cerca de cinco grupos não identificaram os eixos coordenados segundo o
contexto do problema ou não realizaram qualquer identificação dos mesmos. Nas
seguintes figuras pode-se averiguar a resposta de quatro grupos.

Figura 42: Exemplos de respostas da questão 2 da tarefa de modelação matemática
realizada pelo 12.º ano, turma 1

Nos três primeiros esboços pode-se observar que os grupos não fazem qualquer
identificação dos eixos coordenados e no último esboço o grupo não identifica os eixos
coordenados segundo o contexto do problema, assim como não identifica qualquer par
ordenado.
No seguinte exemplo de resposta de um grupo da turma 1 pode-se constatar que para
além de não identificar os eixos coordenados, o grupo faz um pequeno prolongamento do
traço do gráfico.
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Figura 43: Exemplo de resposta da questão 2 da tarefa de modelação
matemática realizada pelo 12.º ano, turma 1

Este exemplo poderá indicar que o grupo teve dificuldade em atribuir um significado às
variáveis no contexto do fenómeno estudado uma vez que, no GeoGebra a representação
gráfica da função extende-se a todo o ℝ e o grupo não teve em consideração o contexto
do problema, nomeadamente, a altura das marés. Ao analisar-se o resto da produção
escrita desse grupo verificou-se que indicaram como domínio ℝ, o que leva a acreditar que
o grupo teve dificuldades em compreender fenómeno em causa e em dar um significado
às variaveis segundo o contexto do problema.
Na turma 2 pode-se constatar que nove grupos também não realizaram qualquer
identificação dos eixos coordenados ou não identificaram os eixos coordenados segundo
o contexto do problema.

Figura 44: Exemplo de resposta da questão 2 da tarefa de modelação matemática realizada
pelo 12.º ano, turma 2
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Neste exemplo pode-se observar que o grupo não identificou o eixo Oy e identificou o eixo
Ox como sendo x. Também pode-se verificar que o grupo não indicou os pares ordenados
que deram origem ao trecho da representação gráfica. Neste sentido, poder-se-á referir
que este grupo poderá ter possuído dificuldades em identificar e dar um significado às
variáveis segundo o fenómeno estudado.
Nos seguintes exemplos de resposta obtidos por alguns grupos da turma 2, pode-se
constatar que quatro desses grupos não identificaram os eixos coordenados.

Figura 45: Exemplo de resposta da questão 2 da tarefa de modelação matemática
realizada pelo 12.º ano, turma 2

Dois grupos identificaram os eixos coordenados, no entanto não os identificaram segundo
o contexto do fenómeno estudado, conforme se pode contemplar na seguinte figura.

Figura 46: Exemplos de respostas da questão 2 da tarefa de modelação
matemática realizada pelo 12.º ano, turma 2
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O seguinte esboço da nuvem de pontos realizado por um grupo da turma 2, mostra dois
máximos consecutivos (ponto F e o ponto H) o que poderá indicar que o grupo em questão
não foi capaz de analisar esse facto de acordo com fenómeno que se estava a estudar e
deste modo, esta produção escrita poderá indicar que o grupo teve dificuldade em dar
significado às variáveis face ao fenómeno em estudo.

Figura 47: Exemplo de resposta da questão 2 da tarefa de modelação
matemática realizada pelo 12.º ano, turma 2

Por fim, pode-se constatar através das produções escritas realizadas pelos aluno e através
das notas de campo, que na turma 1, dois dos grupos que solicitaram ajuda para identificar
e dar significado às variáveis manteve as mesmas dificuldades. O mesmo pode-se
averiguar

na turma 2, sendo que quatro dos grupos que tinham pedido ajuda não

superaram as suas dificuldades.
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5.2.4. Interpretação das questões “à luz” da linguagem matemática
Na análise das produções escritas dos grupos do 10.º ano, houve um grupo que na questão
10 c), realizou a seguinte resolução:

Figura 48: Exemplo de resposta da
questão 10 c) da tarefa de modelação
matemática realizada pelo 10.º ano

Na questão 10 c) solicitava-se aos grupos, que determinassem o tempo em que a bola
demoraria a voltar a bater no chão. No entanto, este grupo em vez de fazer a diferença
entre as duas raízes da parábola, fez a diferença entre o valor do segundo zero da função
(momento em que a bola bate novamente no chão) e o valor abcissa do vértice da função.
Este tipo de reposta poderá indicar que o grupo teve dificuldades em interpretar o que era
solicitado nessa questão.
Ao longo da realização da tarefa alguns grupos das turmas do 12.º ano necessitaram que
os esclarecesse quanto ao que era solicitado nas questões 4. b), 4. c) e 4. e). Nessas
questões os grupos teriam que traduzir para linguagem matemática o que estava a ser
pedido, sendo que lhes era pedido para determinarem o contradomínio, a periocidade da
função e a realização de uma previsão das marés quanto à periocidade das mesmas.
Através das produções escritas pode-se constatar que os grupos que solicitaram por um
esclarecimento, conseguiram realizar corretamente essas questões, ultrapassando as
dificuldades que tinham tido inicialmente na interpretação das questões “à luz” da
linguagem matemática. No entanto, averiguou-se que um grupo que pediu ajuda na
questão 4. c), não a realizou, o que poderá indicar que o grupo não conseguiu ultrapassar
a sua dificuldade ou não sabia a definição de período positivo mínimo.
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5.2.5. Interpretação dos resultados segundo o contexto do problema
Através da análise realizada às produções escritas dos grupos pode-se constatar que
alguns grupos tiveram dificuldades em outorgar uma interpretação aos resultados obtidos
face ao fenómeno estudado. Neste sentido, este subcapítulo será dedicado à apresentação
de algumas respostas dos grupos que demonstram essas dificuldades.
Na turma do 10.º ano verificou-se que na questão 4, “interprete o gráfico f(t), descrevendo
o movimento da bola” e “referir o que representam os máximos e os mínimos no contexto
do problema”. Oito grupos não obtiveram uma resposta completa.

Figura 49: Exemplos de respostas da questão 4 da tarefa de modelação
matemática realizada pelo 10.º ano

Na figura anterior pode-se observar 4 diferentes respostas à questão 4. Essas respostas
são representativas do tipo de resposta da observação e análise das produções escritas
pelos alunos. Pode-se constatar que alguns grupos não descreveram o movimento da bola
e outros tentaram realizar uma breve descrição do movimento da bola, no entanto não
explicam em pormenor o que acontece ao movimento da bola desde do momento em que
esta é largada.
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Após a análise das produções escritas dos grupos do 10.º ano verificou-se que, dois grupos
não deram qualquer significado aos intervalos de monotonia segundo o contexto do
fenómeno estudado.

Figura 50: Exemplos de respostas da questão 10 d) da tarefa de modelação
matemática realizada pelo 10.º ano

Na primeira resposta, verifica-se que o grupo indicou os intervalos de monotonia da
representação gráfica que obteve logo ao início da tarefa, no entanto nessa questão pedia
apenas para indicarem os intervalos de monotonia do trecho de gráfico escolhido pelos
grupos, em que a bola completasse um salto completo.
Na questão 12 era pedido para aos grupos realizarem um pequeno comentário onde
comparassem os dois modelos, teórico e analítico, obtidos na tarefa. Nessa questão,
verificou-se que alguns grupos tiveram dificuldades em realizar um comentário que se
adapte ao contexto do fenómeno estudado. Também se verificou que alguns grupos
indicaram incorretamente qual dos modelos seria o experimental e o teórico. As figuras
(figura 51 e 52) seguintes mostram duas produções escritas relativamente à questão 12.
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Figura 51: Exemplo de resposta de resposta da questão 12 da tarefa de modelação
matemática realizada pelo 10.º ano

Na figura anterior, verifica-se que o grupo realizou um comentário, no entanto não
interpreta os resultados segundo o fenómeno estudado.
Na seguinte figura pode-se constatar que o grupo para além de não realizar um comentário
que se adequasse ao contexto do fenómeno estudado, verifica-se também que o grupo
identificou incorretamente modelo teórico e o modelo experimental.

Figura 52: Exemplo de resposta de resposta das questões 9,11 e 12 da tarefa de
modelação matemática realizada pelo 10.º ano
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Nas turmas do 12.º ano verificou-se que, em geral, alguns grupos tiveram algumas
dificuldades em interpretar os resultados obtidos na questão 4 em relação ao fenómeno
em estudo. Neste sentido, observou-se que na questão 4 a), nove grupos da turma 1 e seis
grupos da turma 2 identificaram incorretamente o domínio da função, tendo definido o
domínio da função como sendo ℝ.
Na questão 4 b), “entre que valores varia a altura das marés”, constatou-se que dois grupos
da turma 1 e seis grupos da turma 2 recorreram à tabela das marés, para verificarem o
máximo e o mínimo absoluto, que poderia ocorrer nos primeiros 4 dias do mês de Julho,
ou seja, responderam que a altura das marés variava entre 1,2 metros e 2,8 metros.
Através deste tipo de resposta poder-se-á concluir que os alunos não compreenderam que
os pontos fornecidos na tabela das marés permitiam apenas obter o modelo matemático e
que seria através desse que se estudava o fenómeno em causa.
Relativamente à questão 4 d), onde era solicitado aos grupos para calcularem a taxa média
de variação da altura da maré no dia 1 entre as 9 horas e 43 minutos e as 15 horas e 34
minutos e no dia 2 entre as 16 horas 45 minutos e as 23 horas e 13 minutos e para
explicarem o que está a ocorrer à maré nos intervalos indicados, observou-se nas
produções escritas que três grupos da turma 1 e um grupo da turma 2 não deram qualquer
tipo de interpretação aos resultados obtidos. A figura seguinte apresenta duas respostas à
questão 4 d), onde os grupos não fazem qualquer conclusão.

Figura 53: Exemplo de resposta da questão 4 d) da tarefa de modelação matemática
realizada pelo 12.º ano, turma 1 e 2, respetivamente
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Na alínea e) da questão 4 verificou-se, após a análise das produções escritas, que um
grupo da turma 2, não interpretou corretamente o que a periocidade das marés indica.

Figura 54: Exemplo de resposta da questão 4 e) da
tarefa de modelação matemática realizada pelo 12.º
ano, turma 2

Também se verificou que oito grupos da turma 1 não realizaram a alínea e). Neste sentido,
a não apresentação de uma resposta poderá indicar que esses grupos não conseguiram
interpretar o resultado obtido na alínea c) (determinação do período positivo mínimo).

5.2.6. Conceitos e definições

Durante a realização da tarefa um dos grupos do 10.º ano perguntou à investigadora o que
era os intervalos de monotonia. Esse tipo de questão poderá indicar que os alunos desse
grupo têm dificuldade no conceito de monotonia de uma função.
Também no 10.º ano, após a análise das produções escritas verificou-se que os alunos
têm algumas dificuldades em conceitos que estão presentes na disciplina da Física.
Apresenta-se de seguida algumas das respostas dos grupos à questão 5, onde teriam que
apresentar uma justificação pelo facto da altura máxima de cada ressalto não ser
constante. Por exemplo, na seguinte imagem pode-se constatar que o grupo utilizou o
conceito de força em vez do conceito de energia.

Figura 55: Exemplo de resposta da questão 5 da tarefa de modelação matemática realizada pelo 10.º
ano

Outro grupo refere que a bola perde energia devido à gravidade. No entanto, o grupo
deveria referir que a perda de energia dá-se devido ao embate entre a bola e o chão.
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Figura 56: Exemplo de resposta da questão 5 da tarefa de modelação matemática realizada pelo 10.º
ano

Durante a realização da tarefa na turma 1 do 12.º ano um grupo perguntou o significado de
nuvem de pontos.
Ao analisar-se as produções escritas dos grupos da turma 2 do 12.º ano, constatou-se que
um grupo determinou incorretamente a periocidade das marés, conforme se pode ver na
figura seguinte.

Figura 57: Exemplo de resposta da questão 4 e) da tarefa de modelação matemática realizada pelo 12.º
ano, turma 2

Este tipo de resposta, poderá indicar que o grupo em questão não sabe a definição de
período positivo mínimo.
Relativamente à questão 4 d) verificou-se que dois grupos, um da turma 1 e outro da turma
2, usaram as ordenadas dos intervalos indicados para o cálculo da taxa média de variação,
o que poderá levar a crer que estes alunos têm dificuldades no conceito de taxa média de
variação.

72

Figura 58: Exemplos de resposta da questão 4 d) da tarefa de modelação matemática
realizada pelo 12.º ano, turma 1 e 2, respetivamente

Nesta questão verificou-se também que três grupos da turma 1 e dois grupos da turma 2
não realizaram essa alínea. Neste sentido, a não concretização desta alínea pode sugerir
que os alunos não sabem a definição de taxa média de variação.
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5.3.

A “voz” dos participantes

Através da análise dos questionários realizados pelos alunos, pretende-se neste
subcapítulo, dar voz aos alunos acerca da disciplina de Matemática, do modo como
trabalham ou estudam Matemática, do uso das tecnologias no processo de ensino e
aprendizagem e da tarefa de modelação realizada.
Numa primeira fase será contabilizado o número de alunos (frequência absoluta) que
responderam às questões da parte II dos questionários e respetiva frequência relativa em
percentagem. Numa segunda fase apresenta-se a informação cedida pelos alunos nas
respostas abertas do questionário.
Os questionários do 10.º ano e da turma 1 do 12.º ano foram aplicados após a realização
da tarefa. O questionário aplicado à turma 2 foi no mesmo dia que em que foi aplicada a
tarefa de modelação.

Opinião dos alunos do 10.º ano
No questionário aplicado ao 10.º ano, responderam 29 alunos, sendo que um dos alunos
não respondeu devido a ter faltado a uma das partes da realização da tarefa de modelação
matemática.
Relativamente à questão 3, “Costuma trabalhar em grupo nas aulas de Matemática?”,
constatou-se que cerca de 9 alunos indicaram “não”, 14 alunos indicaram “sim” e 6 alunos
indicaram “às vezes”. Quanto à questão 4, “Costuma trabalhar em grupo fora das aulas de
Matemática?”, verificou-se que 9 alunos indicaram “não”, 9 alunos responderam “sim” e 5
alunos responderam “às vezes”.
Verificou-se que nenhum aluno da turma tinha realizado tarefas de modelação matemática.
Apresentam-se os dados obtidos da segunda parte do questionário.

74

Tabela 7: Frequência absoluta e frequência relativa (%) das respostas obtidas à parte II do questionário
aplicado ao 10.º ano
As suas ideias em relação à disciplina de Matemática
Nem
Discordo
Nº

Afirmação

totalmente

concordo
Discordo

nem

Concordo

discordo

Concordo
plenamente

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

0

0

2

6,9

13

44,83

8

27,59

6

20,69

2

6,9

11

37,93

6

20,69

7

24,14

3

10,34

7

24,14

12

41,38

5

17,24

3

10,34

2

6,9

1

3,45

2

6,9

4

13,79

10

34,48

12

41,38

1

3,45

3

10,34

4

13,79

14

48,28

7

24,14

Gosto
6.

bastante de
estudar
Matemática.
A Matemática

7.

é uma
disciplina
difícil.
A Matemática
que se
aprende na
escola tem

8.

pouco ou
nada a ver
com o mundo
que me
rodeia.
A Matemática
ajuda-me na

9.

preparação
para a minha
futura
profissão.
A Matemática

10.

ajuda-me na
minha
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formação
global como
cidadão.
Tarefa de modelação matemática
Na atividade
realizada com
a calculadora
11.

e sensor CBR
aprendi

0

0

0

0

8

27,59

15

51,72

6

20,69

0

0

1

3,45

6

20,69

13

44,83

9

31,03

1

3,45

2

6,9

12

41,38

13

44,83

9

31,03

0

0

7

24,14

12

41,38

7

24,14

3

10,34

2

6,9

5

17,24

14

48,28

8

27,59

0

0

Matemática de
forma mais
“real”.
O uso da
calculadora e
do sensor
12.

CBR tornou a
aula mais
interessante e
atrativa.
O recurso à
calculadora e

13.

ao sensor
CBR facilitou a
minha
aprendizagem.
A utilização da
calculadora e
sensor CBR
nesta tarefa,
realizada em

14.

grupo, fez com
que eu
colaborasse
mais do que o
habitual com
os meus
colegas.
A atividade
desenvolvida

15.

despertou a
minha vontade
de saber mais
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sobre o
assunto
estudado.
16.

Partilhei, mais
do que
habitualmente,
com os meus
amigos e

4

13,79

12

41,38

7

24,14

5

17,24

1

3,45

familiares
sobre a
atividade
realizada.

Relativamente às afirmações sobre as ideias que os alunos têm acerca da disciplina de
Matemática, observou-se que 48,28% (27,59 % para o item concordo e 20,69% para o item
concordo plenamente) das respostas são a favor da afirmação 6 (Gosto bastante de
estudar Matemática) e 6,9% respondem discordo. Estes dados indicam que perto de
metade dos elementos da turma gostam da disciplina de Matemática. Na afirmação 7 (A
Matemática é uma disciplina difícil) pode-se constatar que cerca de 44,83% discordam com
a afirmação e 34,48% concordam. Neste sentido, estes valores indicam que a maioria da
turma concorda que a Matemática é uma disciplina relativamente fácil. No que concerne à
afirmação 8 (A Matemática que se aprende na escola tem pouco ou nada a ver com o
mundo que me rodeia) pode-se constatar que mais de metades dos alunos (65,52%)
discordam da afirmação. Na 9 (A Matemática ajuda-me na preparação para a minha futura
profissão) constata-se que 75,86% concordam que a Matemática está na base de boa
sustentação para uma futura profissão e na afirmação 10 (A Matemática ajuda-me na
minha formação global como cidadão) verifica-se também que grande parte dos alunos
(72,42%) considera que a Matemática ajuda na formação global como cidadão.
Relativamente às afirmações sobre a tarefa de modelação, verificou-se que 72,41% dos
alunos consideraram que aprenderam Matemática de uma forma mais “real” através da
atividade realizada com a calculadora e sensor CBR. Quanto à afirmação 12 (O uso da
calculadora e do sensor CBR tornou a aula mais interessante e atrativa), constata-se que
75,86% dos alunos concordaram que o uso da calculadora e do sensor CBR tornou a aula
mais interessante e atrativa. Na afirmação 13 (O recurso à calculadora e ao sensor CBR
facilitou a minha aprendizagem), observa-se que 75,86% dos alunos consideraram que
com o recurso à calculadora e ao sensor CBR facilitou a aprendizagem.
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Verificou-se na afirmação 14 (A utilização da calculadora e sensor CBR nesta tarefa,
realizada em grupo, fez com que eu colaborasse mais do que o habitual com os meus
colegas) que grande parte dos alunos nem concordaram nem discordaram (41,38 %) com
a afirmação. Na afirmação 15 (A atividade desenvolvida despertou a minha vontade de
saber mais sobre o assunto estudado), 48,28% dos alunos também nem concordam nem
discordam com a mesma.
Por fim, na 16 (Partilhei, mais do que habitualmente, com os meus amigos e familiares
sobre a atividade realizada) constata-se que, a maioria dos alunos (55,17%) não
concordaram com a afirmação.
De seguida apresentam-se os dados obtidos da parte aberta do questionário.
Na questão “acha importante estudar as relações entre a Matemática e a realidade?
Justifique a sua resposta”, verifica-se que 27 alunos concordaram com a afirmação, 1 aluno
não concordou com a afirmação e 1 aluno não respondeu. De seguida apresenta-se alguns
relatos que os alunos fizeram para justificar as suas respostas.

Figura 59: Testemunho de alguns alunos do 10.º ano acerca da
importância das relações entre a Matemática e a realidade
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Na questão “acha que a atividade proposta teria interesse para outros colegas seus?
Porquê?”, constata-se que 2 alunos responderam que não, 1 não deu qualquer tipo de
resposta e 26 responderam afirmativamente. Apresenta-se na figura seguinte alguns
testemunhos:

Figura 60: Testemunho de alguns alunos do 10.º ano acerca do interesse
da atividade para outros colegas

Quanto às questões “necessitava de mais tempo para a realização da atividade? Em que
parte da atividade?” e “existe alguma alteração que gostava de sugerir? Qual?”, os alunos
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referiram que não necessitaram de mais tempo para a realização da tarefa e não sugeriram
qualquer tipo de alteração.
Relativamente à questão “acha que este tipo de atividade foi eficaz em termos da sua
aprendizagem? Porquê?”, verifica-se que 26 alunos responderam afirmativamente, 2
responderam negativamente e 1 não respondeu.

Figura 61: Testemunho de alguns alunos do 10.º ano acerca da
eficácia da atividade em termos de aprendizagem

Na última questão solicitava aos alunos para apresentarem aspetos positivos e negativos
sobre a tarefa de modelação matemática realizada. Neste sentido, os alunos apresentaram
os seguintes aspetos positivos:

80



Relação entre a realidade e a matemática;



Realização experimental de uma atividade matemática;



Contribuição para uma melhor compreensão das funções;



Aumento do espírito de entreajuda;



Utilização do sensor CBR;



Permite construir o próprio saber;



Aula mais atrativa;



Trabalho em grupo;



Análise do gráfico;



Atividade ao ar livre;



Estudo e interpretação de funções;



Aumento da confiança para trabalhar em grupo;



Desenvolver capacidades matemáticas;



Aprender a utilizar, de uma forma mais profunda, a calculadora;



Aula mais interativa.

Os aspetos negativos apresentados pelos alunos foram:


Falta de equipamento, nomeadamente, de sensores para determinadas
calculadoras;



Utilização da calculadora;



Conseguir obter uma boa recolha.

Opinião dos alunos do 12.º ano

Relativamente, aos questionários aplicados à turma 2 do 12.º ano só se teve em conta as
respostas obtidas na última questão da parte aberta (aspetos positivos e negativos da
tarefa de modelação matemática), uma vez que ocorreu um erro na impressão e este só
foi constatado numa fase posterior à aplicação dos mesmos.
No questionário aplicado à turma 1 do 12.º ano obteve-se o feedback de 14 alunos.
Apresenta-se os dados obtidos da segunda parte do questionário.
Tabela 8: Frequência absoluta e frequência relativa (%) das respostas obtidas à parte II do questionário
aplicado à turma 1 do 12.º ano
As suas ideias em relação à disciplina de Matemática

Discordo
Nº

Afirmação

totalmente

Nem
Discordo

concordo

Concordo

nem discordo

Concordo
plenamente

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

0

0

0

0

4

28,57

7

50

3

21,43

A Matemática é
uma disciplina
6.

muito interessante
e gosto bastante
de estudá-la.
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A Matemática é
7.

uma disciplina

0

0

2

14,29

8

57,14

4

28,57

0

0

0

0

8

57,14

4

28,57

2

14,29

0

0

0

0

1

7,14

7

50

4

28,57

2

14,29

0

0

1

7,14

4

28,57

6

42,86

3

21,43

0

0

1

7,14

5

35,71

5

35,71

3

21,43

difícil.
A Matemática que
se aprende na
8.

escola tem pouco
ou nada a ver com
o mundo que me
rodeia.
A Matemática
ajuda-me na

9.

preparação para a
minha futura
profissão.
A Matemática será

10.

útil para o curso
universitário que
pretendo seguir.
A Matemática
ajuda-me na

11.

minha formação
global como
cidadão.

Modo como trabalha/estuda na disciplina de Matemática
Discordo
Nº

Afirmações

totalmente

Nem
Discordo

concordo

Concordo

nem discordo

Concordo
plenamente

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

0

0

4

28,57

1

7,14

8

57,14

1

7,14

0

0

0

0

1

7,14

10

71,43

3

21,43

0

0

0

0

2

14,29

6

42,86

6

42,86

0

0

0

0

1

7,14

8

57,14

5

35,71

Por norma, estudo
12.

Matemática
sozinho.
Estudar em grupo
é muito mais

13.

interessante, pois
podemos partilhar
ideias e esclarecer
dúvidas.
Nas aulas

14.

costumo fazer as
atividades
propostas sozinho.
No meu grupo,
quando algum

15.

colega adquiria
um novo
conhecimento
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todos tiraram
proveito disso,
aprendendo uns
com os outros.
No meu grupo, no
final de cada
alínea tínhamos a
preocupação de
16.

que todos
compreendessem

0

0

0

0

2

14,29

6

42,86

6

42,86

e que estavam de
acordo com a
resposta
encontrada.
Tecnologias e Modelação Matemática
Discordo
Nº

Afirmações

totalmente

Nem
Discordo

concordo

Concordo

nem discordo

Concordo
plenamente

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

0

0

1

7,14

4

28,57

6

42,86

3

21,43

7

50

3

21,43

1

7,14

1

7,14

Na atividade
realizada com o
GeoGebra aprendi
17.

Matemática de
uma forma mais
“real” e
motivadora.
O uso do
GeoGebra não

18.

tornou as aulas

2

mais interessantes

14,2
9

e atrativas.
O recurso ao
GeoGebra facilitou
a minha
19

aprendizagem das

0

0

0

0

4

28,57

8

57,14

2

14,29

0

0

1

7,14

9

64,29

2

14,29

2

14,29

0

0

3

21,43

4

28,57

6

42,86

1

7,14

Aplicações e da
Modelação
Matemática.
Ao longo da
realização da
atividade com o
20.

GeoGebra recorri
cada vez menos à
ajuda do
professor.

21.

A utilização do
GeoGebra nesta
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tarefa, realizada
em grupo, fez com
que eu
colaborasse mais
do que o habitual
com os meus
colegas.
Nesta atividade de
grupo, com a
ajuda do
22.

GeoGebra fui
capaz de adquirir

0

0

4

28,57

6

42,86

3

21,43

1

7,14

0

0

0

0

4

28,57

8

57,14

2

14,29

0

0

0

0

2

14,29

5

35,71

7

50

0

0

0

0

7

50

4

28,57

3

21,43

conhecimentos
que sozinho não
conseguiria.
O facto de ter sido
eu a construir o
meu próprio
23.

conhecimento
despertou a minha
vontade de saber
mais sobre o
assunto estudado.
Com este tipo de
atividade de
Modelação
Matemática e o
uso das novas

24.

tecnologias
permite-nos ser
mais criativos,
autónomos e
podemos apurar o
nosso espírito
crítico.

25.

Partilhei, mais do
que
habitualmente,
com os meus
amigos e
familiares sobre a
atividade realizada
e conhecimentos
que adquiri com a
mesma.
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Nas afirmações referentes ao posicionamento relativamente à disciplina de Matemática,
verifica-se na afirmação 6 (A Matemática é uma disciplina muito interessante e gosto
bastante de estudá-la), cerca de 71,43% dos alunos são a favor da mesma. Na afirmação
7 (a matemática é uma disciplina difícil) constata-se que a maioria dos alunos não
concordam nem discordam com a mesma (57,14%). Na afirmação 8 (A Matemática que se
aprende na escola tem pouco ou nada a ver com o mundo que me rodeia) pode-se verificar
que 57,14% dos alunos discorda com a afirmação, ou seja, esta percentagem indica que
os alunos consideram que a Matemática que se aprende na escola relaciona-se com o
mundo que os rodeia. Relativamente à afirmação “A matemática ajuda-me na preparação
para a minha futura profissão” verifica-se que 50% dos alunos nem concorda nem discorda
com a afirmação. No entanto, verifica-se que a percentagem de alunos que concordam
com a afirmação (42,86%) é maior que a percentagem de alunos que discordam (7,14%).
Nas afirmações 10 (a matemática será útil para o curso universitário que pretendo seguir)
e 11 (a matemática ajuda-me na minha formação global como cidadão) constata-se que a
maioria dos alunos concorda com as afirmações (64,29% e 57,14%, respetivamente).
Nas questões acerca do modo como os alunos trabalham ou estudam na disciplina de
matemática verifica-se que grande parte dos alunos estuda Matemática sozinho (64,28%)
e que 85,72% dos alunos afirmam que costumam realizar as atividades de sala de aula
sozinhos. No entanto, averiguou-se que 92,86% dos alunos afirmam que é muito mais
interessante trabalhar em grupo, uma vez que, podem partilhar ideias e esclarecer dúvidas.
Nas afirmações 15 e 16 que se referem à partilha de conhecimentos e à compreensão de
todos os elementos dos grupos verificou-se que concordam com as afirmações (92,85% e
85,72%, respetivamente).
Por fim, nas afirmações referentes às tecnologias e modelação matemática constata-se
que:


64,29% dos alunos concordam que, com a atividade realizada com o GeoGebra,
aprenderam Matemática de uma forma mais “real” e motivadora;



64,29 % dos alunos não concordam, que o uso do GeoGebra, não tornou a aula
mais interessante e atrativa;



71,43% dos alunos concordam que, com o recurso do GeoGebra, facilitou a sua
aprendizagem;



64,29 % dos alunos não concorda nem discorda com a afirmação nº 20 (Ao longo
da realização da atividade com o GeoGebra recorri cada vez menos à ajuda do
professor);
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50% dos alunos afirma que, com a utilização do GeoGebra, na atividade estes
colaboraram mais com os seus colegas;



42,86% dos alunos nem concordam nem discordam com a afirmação nº 22 (Nesta
atividade de grupo, com a ajuda do GeoGebra fui capaz de adquirir conhecimentos
que sozinho não conseguiria);



71,43% dos alunos salientaram que por terem sido eles a construir o seu próprio
conhecimento despertou a sua vontade por saber mais sobre o assunto;



85,71% dos alunos concordam que devido à atividade de modelação matemática
realizada e ao uso das novas tecnologias, permitiu-lhes serem mais criativos,
autónomos e aprimoraram o seu espírito crítico;



50% dos alunos não concordam nem discorda com a afirmação 25 (Partilhei, mais
do que habitualmente, com os meus amigos e familiares sobre a atividade realizada
e conhecimentos que adquiri com a mesma) e os restantes 50% concordam com a
mesma.

Apresenta-se de seguida os dados referentes à parte aberta dos questionários.
Na questão “acha importante estudar as relações entre a Matemática e a realidade?
Justifique a sua resposta” verificou-se que 13 alunos responderam afirmativamente a essa
questão e 1 aluno não respondeu. Apresentam-se 5 testemunhos na figura seguinte.
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Figura 62: Testemunho de alguns alunos da turma 1 do 12.º ano acerca da
importância das relações entre a Matemática e a realidade
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Na última questão do questionário solicitava aos alunos indicassem aspetos positivos e
aspetos negativos da tarefa implementada. Atendendo às respostas dadas pelos alunos
da turma 1 e 2 apurou-se os seguintes aspetos positivos:


O uso do software GeoGebra auxiliou para uma melhor compreensão do problema
e dos conceitos;



Recurso a uma situação real, que permitiu perceber a importância da Matemática
no mundo e no quotidiano;



Trabalho no computador;



A utilização das novas tecnologias na disciplina de Matemática torna-a mais
interessante;



Aprendizagem de uma forma mais divertida e lúdica;



Trabalho em grupo, sendo que este permitiu a partilha de dúvidas, uma melhor
aprendizagem através da discussão de ideias e facilitou a compreensão dos
conceitos teóricos;



Aprendizagem da “relação” entre as marés e a função seno;



Aula mais dinâmica;



Aula mais motivadora;



Permitiu conhecer as funcionalidades do GeoGebra.

Os alunos das turmas 1 e 2 apontaram os seguintes aspetos negativos:
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O tratamento dos dados foi um pouco longo;



A utilização pela primeira vez do GeoGebra;



O tempo para a realização da tarefa devia ter sido maior.

6. Conclusão
Neste capítulo pretende-se apresentar os principais resultados e conclusões deste estudo,
no sentido de dar resposta das questões de investigação.
Por fim, será feita reflexão acerca do presente estudo, expondo algumas limitações na
realização deste e a importância que teve para o desenvolvimento pessoal e profissional
da investigadora.

6.1.

Que procedimentos utilizam os alunos do Ensino Secundário, do
10.º e 12.º ano de escolaridade, na resolução de tarefas de
modelação matemática?

No caso do 10.º ano, de um modo geral, todos os grupos desenvolveram os mesmos
procedimentos para a realização da tarefa. No entanto, quando lhes foi solicitado para
definirem o modelo que traduzia o valor da altura a que a bola se encontrava do solo t
segundos após o seu lançamento, verifica-se que a maioria dos grupos referenciaram e
utilizaram o modelo teórico 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘, onde (ℎ, 𝑘) é o vértice da parábola. Por
conseguinte, para obterem o valor de 𝑎 os grupos utilizaram o par ordenado (ℎ, 𝑘) e um
zero da função ou um outro qualquer par ordenado. Nessa questão, constata-se que um
dos grupos referenciou e utilizou a fórmula fatorizada da função quadrática 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 −
𝑟1 )(𝑥 − 𝑟2 ), onde 𝑟1 𝑒 𝑟2 são as raízes da equação quadrática.
Nas turmas do 12.º ano verifica-se que utilizaram tanto a resolução analítica como uma
resolução a partir da análise do gráfico obtido pelo GeoGebra. Também se verifica, embora
não se tenha referenciado anteriormente, que os alunos utilizaram outros conceitos de
período, conceitos esses aprendidos na disciplina de Física e Química A, em termos de
análise do gráfico.
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6.2.

Que dificuldades os alunos revelam quando se coloca em prática
atividades de modelação na sala de aula?

Com a finalidade de se alcançar uma resposta para esta questão de investigação analisouse as produções escritas dos alunos e as notas que foram sendo tiradas ao longo da
realização da tarefa. Após, uma primeira análise dividiu-se a categoria “dificuldade dos
alunos perante tarefas de modelação matemática” em 6 subcategorias, nomeadamente,
manuseamento do software GeoGebra/ da calculadora gráfica/ do sensor CBR; tratamento
dos dados; identificação e significado das variáveis de acordo com o contexto do problema;
interpretação das questões “à luz” da linguagem matemática; interpretação dos resultados
segundo o contexto do problema e conceitos e definições.
Manuseamento do software GeoGebra/ da calculadora gráfica/ do sensor CBR
Nesta subcategoria verifica-se que na turma do 10.º ano alguns alunos tiveram algumas
dificuldades na fase de recolha de dados, uma vez que não sabiam que passos teriam que
dar para manusearem o sensor CBR para obterem uma boa recolha de dados. Verifica-se
que os alunos manifestaram como dificuldade sentida a conexão entre o sensor CBR e a
calculadora e em manter uma recolha de dados o mais fiel possível. Possivelmente a
dificuldade no manejo do sensor CBR deveu-se à rápida leitura do guião e também à
inexperiência na utilização dessa tecnologia. Durante a resolução da tarefa também se
constatou algumas dificuldades no manuseamento da calculadora, sendo essas
dificuldades indicadas também pelos alunos.
Os alunos que frequentam o 10.º ano, pela primeira vez, estão a contactar também agora
com a calculadora gráfica o que pode ter tido influenciado nas dificuldades do seu
manuseamento.
Nas turmas do 12.º ano verifica-se que os alunos possuíam algumas dificuldades em
alguns passos, que teriam de realizar para obterem a representação gráfica da função e a
expressão algébrica. Na análise dos questionários, verifica-se que os alunos apontaram
como dificuldade, o uso do GeoGebra e muitos deles indicaram que teria sido a primeira
vez que estavam a recorrer a esse software.
Tratamento dos dados
Após a análise das notas de campo, verifica-se que a maioria dos grupos de alunos das
turmas do 12.º ano, tiveram dificuldades na conversão do tempo em horas. Devido a tal
facto, criou-se a subcategoria “tratamento dos dados”. No guião fornecido, este continha
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uma fórmula para ajudar os alunos a converter corretamente o tempo em horas. No
entanto, estes, numa primeira fase, estariam só a converter de cada dia os minutos em
horas, ou seja, estes não entenderam que de dia para dia tinha-se que adicionar 24 horas.
Identificação e significado das variáveis de acordo com o contexto do problema
Depois da análise realizada às produções escritas dos grupos verifica-se, tanto no 10.º ano
como no 12.º ano, que alguns destes não identificaram corretamente os eixos coordenados
no contexto do problema. Também se verifica que alguns grupos não realizaram qualquer
identificação dos eixos coordenados.
Nas questões 2 e 3 (“Que variável está representada no eixo dos xx? Em que unidades?”,
“Que variável está representada no eixo dos yy? Em que unidades?”) da tarefa aplicada ao
10.º ano constatou-se que alguns grupos não identificaram as unidades das variáveis ou
não identificaram corretamente as mesmas.
Na turma 1 do 12.º ano verifica-se que um grupo ao realizar um esboço da representação
gráfica obtida pelo GeoGebra, fez um pequena extensão para valores negativos do eixo
Ox. Também se verifica que esse mesmo grupo definiu como sendo ℝ o domínio da função,
o que poderá indicar que o grupo não compreendeu o fenómeno em estudo e por isso, não
deram o significado correto às variáveis.
Num esboço de uma representação gráfica, um grupo da turma 2 indicou dois máximos
consecutivos, o que poderá indicar que o grupo em questão teve dificuldade em atribuir um
significado às variáveis face ao contexto do problema.
Comparando com a literatura desenvolvida por Oliveira (2009), com o presente estudo
realizado pela investigadora pode-se verificar que os problemas existentes tanto na
dificuldade em identificar as variáveis e nos esboços das representações gráficas são
idênticos, assim como na identificação dos eixos coordenados.
Interpretação das questões “à luz” da linguagem matemática
Na análise feita às produções escritas da turma do 10.º ano, verifica-se que um grupo não
traduziu corretamente o que era solicitado na questão 10 c) ( “Quanto tempo demora a bola
a voltar a cair no chão”) em termos matemáticos.
Durante a realização da tarefa nas turmas do 12.º ano constatou-se que alguns grupos
tiveram dificuldades em traduzir em termos matemáticos, o que lhes era solicitado nas
questões 4 b) (“Entre que valores varia a altura da maré?”), 4 c) (“De quanto em quanto
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tempo ocorre a baixa-mar”) e 4 e) (“Que previsões podem ser feitas a partir deste modelo
relativamente à periodicidade das marés? ").
Este tipo de dificuldade também foi identificado no estudo desenvolvido por Tavares (2000).
Esta investigadora, também indica no seu estudo que este tipo de dificuldade, “identificação
e tradução por meio de objectos matemáticos os elementos essenciais da situação” (p.10)
teria sido identificado pelo investigador Lesh no seu trabalho intitulado “Conceptual
analyses of problem solving performance” desenvolvido em 1985.
Interpretação dos resultados segundo o contexto do problema
Este tipo de dificuldade observou-se tanto na turma do 10.º ano, como também nas turmas
do 12.º ano.
No 10.º ano tiveram dificuldades em interpretar a representação gráfica obtida pelo
movimento da bola. Constatou-se ainda, que alguns grupos não souberam dar um
significado segundo o contexto do problema aos intervalos de monotonia.
Nas turmas do 12.º ano, verificou-se que na questão 4 a), determinação do domínio, alguns
grupos identificaram incorretamente o domínio da função, o que poderá indicar que os
alunos não interpretaram corretamente os resultados obtidos segundo o fenómeno
estudado. Também se verificou que na questão 4 d), cálculo da taxa média de variação, 3
grupos da turma 1 e 1 grupo da turma 2 não indicaram qualquer tipo de interpretação, face
à situação estudada. Na questão 4 e) (“Que previsões podem ser feitas a partir deste
modelo relativamente à periodicidade das marés? ") um grupo da turma 2 interpretou
incorretamente o que se podia prever ao fazer-se o estudo da periocidade das marés.
Conceitos e definições
Neste subtópico constata-se que os grupos do 10.º ano tiveram algumas dificuldades em
identificar conceitos ligados à Física.
Na turma 1 do 12.º ano averigua-se que um grupo não sabia qual o significado do conceito
de nuvem de pontos, e na turma 2 verifica-se que um grupo não sabia a definição de
período positivo mínimo. Nas duas turmas, após a análise das produções escritas,
constata-se que dois grupos não sabem a definição de taxa média de variação.
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6.3.

Que perspetivas têm os alunos, de uma forma geral, acerca da
disciplina de Matemática e, de um modo mais particular, da
tarefa de modelação realizada?

Numa perspetiva geral, os alunos do 10.º ano e 12º ano referenciam que é importante
estudar as relações entre a matemática e a realidade, pois, esta ciência está presenta nas
mais variadas áreas do saber e na própria natureza. Estes mencionaram ainda, que na
matemática os conceitos são mais facilmente compreendidos se forem introduzidos através
do estudo de problemas do dia-a-dia e que através desta relação entre a realidade e a
matemática os ajuda a compreender melhor o mundo envolvente e que os prepara melhor
para o futuro.
No caso do 10.º ano, os alunos mencionam que a tarefa que lhes foi proposta, poderá ter
interesse para outros colegas, uma vez que, a aula foi mais prática. Assim sendo, com a
tarefa implementada constataram que aprender matemática pode ser algo atrativo.
Relativamente às tarefas aplicadas, os alunos apontaram os seguintes aspetos positivos:


O trabalho em grupo permitiu aos alunos o aumento do espírito de entreajuda, a
confiança, a partilha de dúvidas, permitiu uma melhor aprendizagem através da
discussão de ideias e facilitou a compreensão dos conceitos teóricos;



O uso do software GeoGebra auxiliou para uma melhor compreensão do problema
e dos conceitos;



O recurso a uma situação real, permitiu perceber a importância da Matemática no
mundo e no quotidiano;



A utilização das novas tecnologias na disciplina de Matemática, torna-a mais
interessante;



Aprendizagem de uma forma mais divertida e lúdica;



Aula mais dinâmica e mais motivadora;



Permitiu conhecer as funcionalidades do GeoGebra.



Relação entre a realidade e a matemática;



Realização experimental de uma atividade matemática;



Contribuição para uma melhor compreensão das funções;



A tarefa permitiu construir o próprio saber;



A tarefa permitiu desenvolver capacidades matemáticas;



Aprender a utilizar, de uma forma mais profunda, a calculadora.
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Os aspetos positivos indicados pelos alunos vão de encontro ao que Barbosa et al (2011)
anunciaram no seu trabalho, isto é, “quando relacionada à realidade, a matemática se torna
muito mais interessante para os alunos. Aprender o conteúdo apresentado se torna muito
mais prazeroso quando aplicado em uma situação “real”, e se compreende todo processo
para sua aplicação” (p. 5). Estes aspetos positivos aqui indicados também vão de encontro
ao que Biembengut e Hein (2000, citados por Carvalho e Silva & Sant'Ana, 2002) aludem,
ou seja, a modelação matemática “enfatiza a importância da Matemática para a formação
do aluno; desperta o interesse pela Matemática ante a aplicabilidade; melhora a apreensão
dos conceitos matemáticos; desenvolve a habilidade para resolver problemas; e estimula
a criatividade”.
Quanto aos aspetos negativos os alunos apontaram os seguintes:


Falta de equipamento, nomeadamente, de sensores para determinadas
calculadoras;
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Utilização da calculadora;



Conseguir obter uma boa recolha;



O tratamento de dados foi um pouco longo;



A utilização pela primeira vez do GeoGebra;



O tempo para a realização da tarefa devia ser mais longo.

6.4.

Qual a adequação didática da planificação e implementação das
tarefas de modelação matemática, aplicadas a alunos de uma
turma do 10.º ano e a duas turmas do 12.º ano?

Para se responder a esta questão de investigação, ter-se-á que analisar a adequação
didática da planificação e implementação das tarefas de modelação matemática, aplicadas
a uma turma do 10.º ano e a duas turmas do 12.º ano. Conforme referido anteriormente, o
aluno estagiário não possui turmas a seu cargo e por isso, para se realizar o presente
estudo teve que se recorrer a uma turma da orientadora de estágio e a duas turmas de
outra docente da mesma escola. Neste sentido, devido a não existir uma relação natural
de professor-aluno entre a investigadora e as turmas não será realizada uma análise tão
detalhada acerca das facetas afetiva e ecológica, uma vez que o passado dos alunos não
é conhecido, bem como, as condições externas à aula.
Assim, a análise dos indicadores da adequação didática centrar-se-á essencialmente nas
facetas epistémica, cognitiva, interacional e mediacional.
Apresenta-se de seguida a análise realizada para cada faceta da adequação didática.
Adequação epistémica:
Tabela 9: Análise da adequação epistémica da tarefa aplicada ao 10.º ano, segundo Godino (2013)

Tarefa de modelação matemática aplicada ao 10.º ano
Componentes

Significados (referência/uso)

Situação-problema
-Modelação matemática de um fenómeno-

-Obtenção do modelo matemático que traduz

Queda e salto de uma bola

o fenómeno estudado

Elementos linguísticos:
-Palavras com significados matemáticos,
-Uso de diferentes modos de expressão

nomeadamente,

matemática: Termos e expressões verbais;

variável,

gráfica; simbólica

quadrática,

modelo

família

de

matemático,

funções,

domínio,

regressão

contradomínio,

intervalos de monotonia, vértice, modelo
teórico e modelo experimental;
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-Representação gráfica da função para se
poder realizar o estudo do fenómeno em
causa;
-Expressão algébrica da função.
Conceitos-definições

- Identificar o domínio e contradomínio da

- Domínio; Contradomínio; máximo; mínimo;
vértice; intervalos de monotonia

função de acordo com as condições da
situação- problema;
-Interpretar a questão e concluir que se trata
da determinação das coordenadas do vértice
(neste caso representava o valor do máximo);
-identificar os intervalos de monotonia.

- Recurso ao sensor CBR e à calculadora para

Procedimentos

obter-se os dados experimentais;

-Recolha dos dados através de um sensor
CBR;

- Identificação dos pares ordenados de
valores e descrição sobre o movimento da

- Desenho da representação gráfica obtida;

bola.

-Identificação das variáveis;

- Restrição de uma região (salto completo) e
obtenção de dados para a obtenção do

- Interpretação do gráfico;

modelo teórico;

-Obtenção do modelo teórico do fenómeno;

-Estudo do domínio, contradomínio, altura

-Estudo da função através do modelo teórico;

máxima, intervalos de monotonia;

-obtenção

-Recurso à calculadora gráfica para obtenção

fenómeno;

do

modelo

experimental

do

do modelo experimental e realização de um
comentário acerca dos modelos (teórico e
experimental) obtidos.

Argumentos

Justificação tendo por base a representação
gráfica e analítica do fenómeno estudado.
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Tabela 10: Análise da adequação epistémica da tarefa aplicada ao 12.º ano, segundo Godino (2013)

Tarefa de modelação matemática aplicada ao 12.º ano
Componentes

Significados (referência/uso)

Situação-problema
-Modelação Matemática de um fenómeno da

-Obtenção do modelo matemático que traduz

natureza- as marés

o fenómeno da natureza estudado

Elementos linguísticos:

-Palavras com significados matemáticos,

-Uso de diferentes modos de expressão
matemática: Termos e expressões verbais;
gráfica; simbólica

nomeadamente, modelo matemático, nuvem
de pontos, família de funções, regressão
sinusoidal,

função

seno,

domínio,

contradomínio, período, taxa de variação
média;
-Representação gráfica da função para se
poder realizar o estudo do fenómeno em
causa;
-Expressão algébrica da função.

Conceitos-definições
- Domínio; Contradomínio; Período; Taxa
média de variação

- Identificar o domínio da função de acordo
com as condições da situação- problema;
-Interpretar a questão e concluir que é pedido
o contradomínio para o caso particular.
(Também se pode concluir para o caso geral);
-Interpretar a questão e concluir que se tratar
da determinação do período da função em
estudo;
-Cálculo e interpretação da t.m.v. face ao
fenómeno estudado.

Procedimentos
-Consulta do site para a obtenção dos dados;

- Identificação dos pares ordenados de
valores; Importação dos dados da tabela para
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-Obtenção

do

modelo

matemático

do

fenómeno estudado e indicação da expressão
analítica obtida;

o GeoGebra e construção da tabela no
GeoGebra
-Recurso do GeoGebra para obtenção do

-Interpretação do modelo matemático face ao

modelo que melhor se adequa à nuvem de

fenómeno estudado

pontos;
-Cálculo do período e da t.m.v. nos cenários
do GeoGebra
Justificação tendo por base a representação
gráfica do fenómeno ou a manipulação
analítica do modelo obtido.

Argumentos

-Justificar que o modelo matemático é uma
função trigonométrica, do tipo A × sen(Bx +
C) + D;
-Identificar intervalos de monotonia;
-Justificar o valor do período da função;
-Justificar

propriedades

da

família

das

funções A × sen(Bx + C) + D

Adequação cognitiva:
A implementação da tarefa no 10.º ano, deu-se após o estudo dos conteúdos “funções”,
em particular “funções quadráticas”. Neste sentido, os alunos possuíam conhecimentos
prévios necessários para a realização da tarefa. Na planificação da tarefa, teve-se em
conta diversas componentes, nomeadamente, componentes gráficas (representação
gráfica da função), simbólicas (expressão algébrica da função) e componentes verbais de
modo a obter os conteúdos pretendidos.
Na tarefa implementada nas turmas do 12.º ano, teve-se em conta o conhecimento por
parte dos alunos acerca dos conceitos e definições usadas na tarefa sobre as funções
trigonométricas. Esses conceitos e definições, conforme previsto no programa de
matemática A, foram lecionados no ano anterior. Nesta tarefa, os conteúdos pretendidos
foram alcançados nas suas diversas componentes, nomeadamente, componentes
simbólicas, componentes gráficas e verbais.
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Conforme foi indicado no capítulo 3, em ambas as turmas, as tarefas foram realizadas em
grupos de modo a suscitar nos alunos a partilha de conhecimentos, a partilha de dúvidas,
promovendo-se a comunicação matemática e promovendo-se a entreajuda, o que permitia
que o grupo obtivesse sucesso.
Ao longo da realização da tarefa, verificou-se que os alunos tiveram algumas dificuldades
na compreensão da situação e na compreensão de conceitos e por isso, estes iam
solicitando ajuda. Essas dificuldades limitaram os alunos, de certa forma, na fluidez do
procedimento.
Adequação interacional:
No início de cada aula a investigadora teve a preocupação de realizar uma breve
apresentação sobre o trabalho que seria realizado na aula e também fazer referência ao
trabalho que estava a desenvolver para o relatório de estágio. Também, sempre que, algum
grupo solicitava ajuda, tanto a professora responsável da turma, como a investigadora e a
colega de estágio, ajudavam as esclarecer as dúvidas exposta. Neste sentido, promoveuse a interação professora-aluno.
Relativamente à interação aluno-aluno, foi favorecida a comunicação matemática entre os
estudantes, uma vez que estes estavam a trabalhar em grupos. Também se verificou após
a análise dos questionários que alguns alunos indicaram que o trabalho em grupo
possibilitou a partilha de dúvidas, permitiu uma melhor aprendizagem através da discussão
de ideias e facilitou a compreensão dos conceitos teóricos.
Um dos objetivos das tarefas, era que os alunos fossem autónomos na realização da
mesma. Deste modo, a investigadora, a sua colega de estágio e as professoras
responsáveis só intervinham nos grupos caso estes solicitassem sua ajuda.
Adequação mediacional:
Em termos de recursos materiais, os alunos tiveram disponíveis, o guião e enunciado da
tarefa, a calculadora gráfica e sensor CBR (no caso do 10.º ano) e o software GeoGebra
(no caso do 12.º ano). A utilização das tecnologias, permitiu aos alunos visualizarem as
representações gráficas e a obtenção de um modelo matemático que permitisse a
interpretação do fenómeno estudado. Os alunos indicaram nos questionários, que a
utilização das novas tecnologias na disciplina de Matemática, torna esta ciência mais
interessante.
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Para a realização da tarefa na turma do 10.º ano, foram necessárias 3 aulas, sendo duas
delas realizadas em aulas de apoio com a duração de 45 minutos cada uma e a terceira
foi realizada numa aula de duração de 90 minutos. A recolha de dados para a realização
da tarefa, deu-se em dois momentos, uma vez que só existia um sensor CBR e devido ao
número elevado de alunos.
Quanto às turmas do 12.º ano, foi fundamental alterar a sala de aula, dado que era
necessário a utilização de computadores. Para a realização da tarefa foi apenas necessário
90 minutos para cada turma do 12.º ano.
Adequação afetiva:
Durante a realização das tarefas constatou-se que os alunos se empenharam. Essa
motivação também se pode constatar na análise dos questionários, uma vez que alguns
alunos indicaram que a aula se tornou mais dinâmica e motivadora.
Devido à natureza das tarefas propostas às turmas, verificou-se que foi proposto situações
que permitiram valorizar a utilidade da matemática no mundo e nas outras áreas do saber.
Adequação ecológica:
Na planificação destas tarefas teve-se em conta as diretrizes do programa de matemática
A do ensino secundário, a planificação anual da escola e sugestões proferidas pela
orientadora de estágio. Também se teve em conta a integração na tarefa das novas
tecnologias.
Através da análise mais detalhada às facetas da adequação didática, epistémica, cognitiva,
interacional e mediacional, pode-se reconhecer que a planificação e implementação das
tarefas revelaram adequação didática.
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6.5.

Reflexão

No capítulo 5 foram apresentadas dificuldades que os alunos tiveram ao realizar a tarefa
de modelação matemática. Essas dificuldades levantam a questão “Qual a causa dos
alunos apresentarem essas dificuldades?”. Neste estudo, não se pretendeu saber
propriamente a resposta para esta questão. No entanto, será realizada uma breve reflexão
sobre possíveis causas.
Uma das causas, que é apontada por muitos, é que o aluno poderá ter falhas na
aprendizagem. No entanto, este tipo de justificação é uma justificação de senso comum,
pois as verdadeiras causas serão muito mais profundas e que não é do âmbito deste
trabalho ir ao âmago.
O facto de por vezes os alunos não terem sempre o mesmo professor de matemática ao
longo dos anos, também poderá influenciar os alunos apresentarem algumas dificuldades,
uma vez que cada professora tem um modo muito específico de desenvolver os conteúdos.
Outra causa possível poderá ser ainda devido aos alunos ainda não terem consolidado
convenientemente os conceitos e definições sobre as funções. Também, apesar de terem
dados esses conceitos podem estar de alguma forma esquecidos.
Outra causa pode ser devida à inexperiência da investigadora e da sua colega de estágio,
na explicação dos conteúdos e dos conceitos quando eram questionadas pelos alunos.
Ao longo da realização deste relatório existiu limitações, nomeadamente, face aos recursos
existentes (sensores CBR) e à falha de impressão por parte dos questionários aplicados
ao 12.º ano. A falha de impressão de alguns questionários foi sem dúvida uma grande
limitação deste estudo, uma vez que só foi considerada para o estudo a última questão da
parte aberta dos mesmos.
A tarefa proposta aos alunos do 12.º ano foi utilizada para uma conferência intitulada “III
Dia do GeoGebra”, que se realizou no dia 1 de junho de 2013, na Universidade de Aveiro.
Nesta comunicação, foi mostrada ao público os procedimentos que os alunos utilizaram
para realizarem a tarefa, os quais os realizaram de uma forma analítica e forma geométrica,
com leitura direta ao GeoGebra. Assim, a investigadora assumiu pela primeira vez o papel
de oradora, o que lhe permitiu eliminar o seu nervosismo e timidez e mostrou de uma forma
bem explicita o modo como os alunos resolveram a tarefa.
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Realça-se ainda, que todas as comunicações apresentadas nesse dia, foram publicadas
na revista online “Indagatio Didactica”. O artigo realizado pela investigadora, pela sua
colega de estágio e pelas suas orientadoras intitula-se “Iniciação à investigação em
educação matemática: exemplo de duas tarefas com recurso ao GeoGebra” e pode ser
visualizado no seguinte site http://revistas.ua.pt/index.php/ID/article/view/2424/2295 .
Todo o trabalho desenvolvido no âmbito das unidades curriculares de Prática de Ensino
Supervisionada I e II (PES I, PES II) trouxe a possibilidade da investigadora assumir, pela
primeira vez, o papel de professora. Embora esta experiência fosse de curto tempo deu
para “degustar” parte do trabalho que esta profissão tão nobre envolve. Neste sentido,
foram os primeiros passos que a investigadora deu para iniciar uma carreira tão exigente
quanto a carreira docente. No entanto, foi uma mais-valia ter no currículo estas duas
unidades curriculares, pois permitiu o crescimento a nível académico e a nível pessoal. A
observação das aulas da orientadora de estágio, foi sem dúvida muito importante para um
crescimento sustentável da investigadora para lecionar as “poucas” aulas que lhe foram
destinadas. Esta observação permitiu ainda relembrar e consolidar alguns conteúdos um
pouco esquecidos e orientou a aluna estagiária para uma boa prática letiva.
É de salientar que este estudo foi sem dúvida uma grande contribuição para o
enriquecimento da autora, uma vez que através deste, pôde constatar como os alunos
realizaram a tarefa, quais as suas dificuldades e quais as suas perspetivas quanto à
modelação matemática. Contribuiu ainda, para que a autora crescesse profissionalmente,
pois, vestiu, pela primeira vez, a pele de uma professora/investigadora.
Espera-se que este trabalho venha a contribuir para o aumento do interesse pela
modelação matemática e para futuras investigações acerca do tema, e que, o próximo
acrescente e contribua com uma maior valorização deste tema.
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Anexo 1- Pedido de autorização ao diretor do Agrupamento de Escolas
Dr. Mário Sacramento para mencionar o nome da escola no relatório de
estágio
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Anexo 2- Guião e enunciado das tarefas implementadas
Guião e tarefa aplicada ao 10.º ano- “Queda e salto de uma bola”
Guião-Recolha de dados
Vamos explorar o mundo que nos rodeia através da Matemática.
Calculadoras TI-83 e TI-84
1. Para começar:
Verifique se a sua calculadora gráfica contém o seguinte programa: RANGER.
Caso a sua calculadora já contenha o programa RANGER passe para o passo 3.
Caso contrário passe para o passo 2 para transferir o programa.
2. Transferir o programa RANGER
Ligue o CBR a uma calculadora gráfica TI utilizando o cabo da calculadora ao CBR.
Para transferir o programa RANGER pressione a tecla 2ND e de seguida pressione
a tecla LINK. Com o cursor direito coloque em RECEIVE e prima ENTER. Em seguida,
abra a cabeça giratória existente no CBR e prima o botão de transferência do programa
apropriado no CBR.
82/83

85/86

92

82/83

Durante a transferência, a calculadora mostra RECEIVING. Assim que a transferência
estiver concluída uma luz verde acende-se no CBR e emite um aviso sonoro e no ecrã da
calculadora aparece a palavra DONE.
Nota: Caso ocorra algum problema na transferência, o CBR emite uma luz vermelha, que
irá acender-se duas vezes e o CBR ira emitir dois avisos sonoros.

Após a transferência do programa RANGER do CBR para a sua calculadora não
necessitará de o transferir de novo para essa calculadora, a menos que o elimine da
memória da sua calculadora.

3. Início da recolha dos dados
Comece com um salto de teste. Deixe cair a bola (não a atire). Posicione o CBR a,
pelo menos, 0,5 metros acima do nível do salto mais alto. Segure no sensor
diretamente por cima da bola e certifique-se de que não existe nada na zona de
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intervalo.
Execute o programa RANGER. Para executar o programa RANGER prima o botão
PRGM. De seguida selecione RANGER e prima ENTER.
Apresentado o ecrã de abertura, prima ENTER e será apresentado o MAIN MENU.
No ecrã da sua calculadora irá aparecer o seguinte menu:

MAIN MENU
SETUP/SAMPLE
SET DEFAULTS
APPLICATIONS
PLOT MENU
TOOLS
QUIT
Nota:
SETUP/SAMPLE: Ver/alterar as definições antes da amostra;
SET DEFAULTS: Alterar as definições para os valores de defeito;
APPLICATIONS: Distance match, velocity match, ball bounce;
PLOT MENU: Opções de desenho;
TOOLS: Get CBR data, Get Calc Data, Status, Stop/Clear,

No MAIN MENU selecione APPLICATIONS. Selecione METERS.
No menu APPLICATIONS, selecione BALL BOUNCE.
4. A experiência
Segure a bola com os braços estendidos. Prima ENTER. O
programa RANGER ficará no modo TRIGGER. Neste ponto,
poderá desligar o CBR da calculadora.
Prima TRIGGER. Quando a luz verde do sensor ficar
intermitente, liberte a bola e recue.
Assim que terminar de recolher os dados ligue o sensor à sua calculadora e prima
ENTER.
Chame a professora para verificar se os dados foram bem recolhidos.
Guarde os dados na sua calculadora para poder utilizá-los na aula seguinte.
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Nota: Se a bola saltar para outro lado, mova o CBR de modo a mantê-lo diretamente
sobre a bola, mas tenha cuidado para não alterar a altura que tinha inicialmente
entre a bola e o sensor. Eventualmente, poderá ouvir alguns “cliques” à medida que
os dados são recolhidos. Os dados são recolhidos para tempo e distância.
Atividade
“Através da Matemática podemos explorar vários fenómenos que ocorrem na natureza e
no nosso quotidiano, ou seja, a partir desta disciplina podemos estabelecer modelos de
funções que nos permitem estudar, como por exemplo, a da queda de uma bola como
iremos explorar nesta atividade.
A Modelação matemática “consiste, essencialmente, na arte de transformar situações da
realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na
linguagem usual”*.
* Bassanezi, 2004, citado por Santos Junior, C. P. (2011). Modelagem matemática: uma ferramenta importante
para aprendizagem do ensino da matemática no mundo das tecnologias. Paper presented at the XIII Conferência
Interamericana de Educação Matemática, Recife, Brasil.

Nesta atividade apresente todos os cálculos e raciocínios que aplicou em todas as
alíneas e relacione os dados obtidos face ao fenómeno estudado.
Na aula anterior foi feita a recolha de dados relativos ao movimento de uma bola em queda
livre com recurso ao sensor CBR e à calculadora gráfica. Observe, na sua calculadora, a
representação gráfica que obteve.
1. Faça um esboço dessa representação gráfica.
2. Que variável está representada no eixo dos xx? Em que unidades?
3. Que variável está representada no eixo dos yy? Em que unidades?
4. Interprete o gráfico f(t), descrevendo o movimento da bola. Deverá, também, referir
o que representam os máximos e os mínimos no contexto do problema.
5. A altura máxima de cada ressalto não é constante. Apresente uma justificação para
tal facto.
6. Selecione uma região correspondente a um salto completo, seguindo a seguinte
instrução:
Na sua calculadora prima ENTER. No PLOT MENU, selecione PLOT
TOOLS e, em seguida, selecione SELECT DOMAIN. Selecione um dos
saltos completos. Mova o cursor para a base do início do salto e prima
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ENTER. Mova o cursor para a base no fim desse salto e, em seguida, prima
ENTER. O gráfico é desenhado de novo, concentrando-se num único salto.
7. Estudou um modelo de função cuja representação gráfica se aproxima da que
obteve agora. A que tipo de família de funções nos estamos a referir?
8. Faça um esboço do trecho do gráfico que obteve.
9. Defina, analiticamente, o modelo que traduz o valor da altura a que a bola se
encontra do solo, t segundos após o seu lançamento.
Nota: nesta alínea é pedido que determine uma expressão analítica de uma função
que, teoricamente, melhor se aproxime dos pontos obtidos com o CBR, ou seja,
nesta alínea estará a criar um modelo matemático que melhor descreve a situação
estudada.
10. Usando o modelo encontrado na alínea anterior
e) Indique o domínio e o contradomínio da função.
f)

Em que instante a bola atingiu a altura máxima?

g) Quanto tempo demora a bola a voltar a cair no chão.
h) Indique os intervalos de monotonia e interprete-os no contexto do problema.
11. A calculadora gráfica permite encontrar uma função que melhor se adapte às listas
de coordenadas dos pontos recolhidos com o CBR, chama-se a esse processo
regressão. Para o fazer, carregue em STAT-CALC. A partir daí escolha a regressão
que melhor se adapte aos dados recolhidos. Por exemplo se escolher a regressão
quadrática, deverá colocar os seguintes comandos, QuadReg(𝐿1 , 𝐿2 , 𝑌1 ). (Nota:Para
escrever 𝑌1 deve clicar em VARS-Y-VARS-Function-𝑌1 ).
A partir dos valores dos parâmetros obtidos, escreve a expressão do modelo
experimental que traduz o valor da altura a que a bola se encontra do solo, t
segundos após o seu lançamento.
12. Num breve comentário compare os dois modelos, o teórico e experimental.

110

Guião e tarefa aplicada ao 12.º ano- “As marés”
Variação das marés

A superfície dos mares não permanece parada. Devido, principalmente, às atrações da
Lua e do Sol, a massa líquida movimenta-se no sentido vertical, dando origem às marés e,
também, horizontalmente, provocando as correntes da maré. Além disso, o aquecimento
desigual dos diferentes pontos da Terra pelo Sol e os grandes sistemas de vento
resultantes dão origem às correntes oceânicas.
Quando um navio se encontra em locais em que o oceano é profundo, o conhecimento
preciso da altura da água em relação ao fundo do mar não tem muito significado. No
entanto, em águas mais baixas, é este conhecimento que permite definir em que ocasiões
e quais as áreas, portos ou canais onde um navio pode navegar com segurança.
A variação das marés também tem influência na pesca. Ter um conhecimento prévio das
variações das marés é muito importante para um pescador. Em geral, é no início do
movimento das águas para crescente ou para a vazante que verificamos uma maior
afluência de peixes, no entanto, isto não quer dizer que fora deste período não teremos
êxito na pesca!
Os fenómenos das marés têm designações próprias. Chamamos nível máximo de uma
maré cheia de Preia-mar, quando a maré vazante chega ao seu nível mínimo chamamos
de Baixa-mar. O período entre marés em que não ocorre qualquer alteração no nível das
águas é também conhecido como reponto da maré ou estofo.
Nas fases de lua nova ou lua cheia, quando o Sol e Lua estão em oposição, ocorre o
somatório das forças desses astros, fazendo com que ocorram as Marés de Sizígia ou
Marés vivas, que são marés de grande volume de águas. O inverso, onde as águas estão
mais calmas, são chamadas de Marés mortas. Deste modo, em dias de lua nova ou lua
cheia, os pescadores devem utilizar chumbadas mais pesadas, devido à grande força
executada pela maré. Porém, em dias de lua minguante ou lua crescente, o ideal é utilizar
chumbadas mais leves.

Adaptado de Miguens (s.d.) e de SitedaPesca (2001).
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Guião-Recolha de dados
Através da Matemática podemos explorar vários fenómenos que ocorrem na natureza e no
nosso quotidiano, ou seja, a partir desta disciplina podemos estabelecer modelos de
funções que nos permitem estudar, como por exemplo, a variação das marés como iremos
explorar nesta atividade.
A Modelação matemática “consiste, essencialmente, na arte de transformar situações da
realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na
linguagem usual”*.
* Bassanezi, 2004, citado por Santos Junior, C. P. (2011). Modelagem matemática: uma ferramenta importante para aprendizagem do ensino
da matemática no mundo das tecnologias. Paper presented at the XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática, Recife, Brasil.

1. Para realizar o estudo da variação das
marés é necessário ir à seguinte página
http://www.hidrografico.pt/downloadtabelas-mare.php. Faça, nessa página, o
pedido do download da tabela das marés
referente ao 3º trimestre do ano de 2013
para o Porto de Aveiro;
2. Depois de preencher todos os dados
pedidos na página clique em Enviar
pedido. Dentro de algum tempo será
enviado para o seu correio eletrónico o respetivo ficheiro;
3. Descarregue a tabela das marés para o computador;
4. Faça o tratamento necessário dos dados relativos aos primeiros 4 dias do mês de
Julho. Nota: Uma vez que o tempo na tabela está expresso em horas e minutos, é
necessário converter tempo em horas. Como, de dia para dia, se adiciona 24 horas
𝑚

ao tempo registado deverá utilizar a seguinte fórmula ((𝑛 − 1) × 24 + ℎ + 60) ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠,
onde n representa o dia, h as horas e m os minutos.
5. De seguida, inicie o programa GeoGebra. Item do GeoGebra:

;

6. Na linha de comandos do GeoGebra: Entrada escreva as coordenadas dos pontos
A=(X,X) e clique Enter.
7. Para obter o modelo que melhor se ajusta à nuvem de pontos deve seguir os
seguintes passos:
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o

Carregue em Ajuda na Entrada (conforme
indica a imagem);

o

De

seguida

clique

em

Todos

os

comandos

e

procure

por

RegressãoSinusoidal. Clique 2 vezes com o botão esquerdo em
RegressãoSinusoidal;
o

Na linha de comandos Entrada vai aparecer o
seguinte

o

De seguida insira os

pontos

e

clique

Enter.
8. Guarde todos os ficheiros do GeoGebra no ambiente de trabalho.
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Atividade
Nesta atividade apresente todos os cálculos e raciocínios que aplicou em todas as
alíneas e relacione os dados obtidos face ao fenómeno estudado.

5. Represente graficamente, no GeoGebra, a nuvem de pontos que obteve após o
tratamento dos dados.
6. Observe a nuvem de pontos que obteve e represente um esboço da mesma na
folha que lhe foi entregue. Se tentar unir todos os pontos, a que tipo de família de
funções poderá representar essa nuvem de pontos?
7. O GeoGebra é uma ferramenta que nos permite obter uma função que melhor se
adapte à nuvem de pontos da tabela das marés. Esse processo chama-se
regressão. Para o fazer siga as instruções do item 7 indicadas no guião desta
atividade.
7.1.

Indique a expressão algébrica que obteve depois de realizar o processo de

regressão.
8. Usando o modelo encontrado na alínea anterior
f)

Indique o domínio.

g) Entre que valores varia a altura da maré?
h) De quanto em quanto tempo ocorre a baixa-mar.
i)

Calcule a taxa média de variação da altura da maré no dia 1 entre as 9 horas e
43 minutos e as 15 horas e 34 minutos e no dia 2 entre as 16 horas 45 minutos
e as 23 horas e 13 minutos. Explique o que está a ocorrer à maré nos intervalos
indicados.

j)

Que previsões podem ser feitas a partir deste modelo relativamente à
periodicidade das marés?
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Anexo 3- Questionário aplicado à turma do 10.º ano
Este questionário insere-se num trabalho de investigação realizado no âmbito do Mestrado
em Ensino de Matemática no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Secundário na Universidade
de Aveiro e tem como objetivo a recolha de informação sobre as suas ideias acerca da
disciplina de Matemática e da tarefa de modelação matemática realizada.
Os dados obtidos serão utilizados apenas para fins de investigação, não existindo
respostas certas ou erradas. Todos os dados recolhidos serão mantidos confidenciais.

Muito obrigada pela sua colaboração,
Andreia de Castro.
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Em cada uma das afirmações seguintes, escolha a opção mais adequada para si,
assinalando com uma cruz (X).
I parte
1. Sexo: Masculino__ Feminino__
2. Idade: __ anos
3. Costuma

trabalhar

em

grupo

nas

aulas

de

Matemática?_______________________
4. Costuma

trabalhar

em

grupo

fora

das

aulas

de

Matemática?____________________
5. Já alguma vez realizou tarefas de modelação matemática? Em caso afirmativo, que
atividade
realizou?_______________________________________________________
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II parte
As suas ideias em relação à disciplina de Matemática
Nem
Nº

Afirmação

Discordo
totalmente

Discordo

concordo
nem

Concordo

Concordo
plenamente

discordo

Gosto bastante
6.

de estudar
Matemática.
A Matemática é

7.

uma disciplina
difícil.
A Matemática que
se aprende na

8.

escola tem pouco
ou nada a ver
com o mundo que
me rodeia.
A Matemática
ajuda-me na

9.

preparação para
a minha futura
profissão.
A Matemática
ajuda-me na

10.

minha formação
global como
cidadão.
Tarefa de modelação matemática
Na atividade
realizada com a
calculadora e

11.

sensor CBR
aprendi
Matemática de
forma mais “real”.
O uso da

12.

calculadora e do
sensor CBR
tornou a aula
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mais interessante
e atrativa.
O recurso à
calculadora e ao
13.

sensor CBR
facilitou a minha
aprendizagem.
A utilização da
calculadora e
sensor CBR
nesta tarefa,
realizada em

14.

grupo, fez com
que eu
colaborasse mais
do que o habitual
com os meus
colegas.
A atividade
desenvolvida
despertou a

15.

minha vontade de
saber mais sobre
o assunto
estudado.

16.

Partilhei, mais do
que
habitualmente,
com os meus
amigos e
familiares sobre a
atividade
realizada.
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III parte
17. Acha importante estudar as relações entre a Matemática e a realidade? Justifique a
sua resposta.

18. Que dificuldades sentiu ao longo da realização desta atividade?

19.Como superou essas dificuldades?
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20. Acha que a atividade proposta teria interesse para outros colegas seus? Porquê?

21.Necessitava de mais tempo para a realização da atividade? Em que parte da
atividade?

120

22. Existe alguma alteração que gostava de sugerir? Qual?

23.Acha que este tipo de atividade foi eficaz em termos da sua aprendizagem? Porquê?

24. Faça um breve comentário sobre o que foi mais interessante (aspetos positivos) e o
que foi menos interessante (aspetos negativos) nesta atividade de Modelação MatemáticaQUEDA E SALTO DE UMA BOLA.
Aspetos positivos:
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Aspetos negativos:
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Anexo 4- Questionário aplicado às turmas do 12.º ano
Este questionário insere-se num trabalho de investigação realizado no âmbito do Mestrado
em Ensino de Matemática no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Secundário na Universidade
de Aveiro e tem como objetivo a recolha de informação sobre as suas ideias acerca da
disciplina de Matemática, da forma como trabalha/estuda na disciplina de Matemática, do
uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem de Matemática e da tarefa de
Modelação Matemática realizada.
Os dados obtidos serão utilizados apenas para fins de investigação, não existindo
respostas certas ou erradas. Todos os dados recolhidos serão mantidos confidenciais.

Muito obrigada pela sua colaboração,
Andreia de Castro.
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Em cada uma das afirmações seguintes, escolha a opção mais adequada para si,
assinalando com uma cruz (X).
I parte
1. Sexo: Masculino__ Feminino__
2. Idade: __ anos
3. Classificação da disciplina de Matemática:10º ano__ 11ºano__
4. Número de vezes que não passou de ano:
Nenhuma vez__ Uma vez__ Duas vezes__ Mais de duas vezes__
Se sim, em que anos?_______________________________________
5. Pretende seguir para o Ensino Superior? Sim_ Não_
Se sim, que curso pretende escolher?___________________________
II parte
As suas ideias em relação à disciplina de Matemática
Nem
Nº

Afirmação

Discordo
totalmente

Discordo

concordo
nem
discordo

A Matemática é
uma disciplina
6.

muito
interessante e
gosto bastante de
estudá-la.
A Matemática é

7.

uma disciplina
difícil.
A Matemática que
se aprende na

8.

escola tem pouco
ou nada a ver
com o mundo que
me rodeia.
A Matemática
ajuda-me na

9.

preparação para
a minha futura
profissão.
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Concordo

Concordo
plenamente

A Matemática
será útil para o
10.

curso universitário
que pretendo
seguir.
A Matemática
ajuda-me na

11.

minha formação
global como
cidadão.
Modo como trabalha/estuda na disciplina de Matemática
Nem

Nº

Afirmações

Discordo
totalmente

Discordo

concordo
nem

Concordo

Concordo
plenamente

discordo

Por norma,
12.

estudo
Matemática
sozinho.
Estudar em grupo
é muito mais
interessante, pois

13.

podemos partilhar
ideias e
esclarecer
dúvidas.
Nas aulas
costumo fazer as

14.

atividades
propostas
sozinho.
No meu grupo,
quando algum
colega adquiria
um novo

15.

conhecimento
todos tiraram
proveito disso,
aprendendo uns
com os outros.

16.

No meu grupo, no
final de cada
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alínea tínhamos a
preocupação de
que todos
compreendessem
e que estavam de
acordo com a
resposta
encontrada.
Tecnologias e Modelação Matemática
Nem
Nº

Afirmações

Discordo
totalmente

Discordo

concordo
nem
discordo

Na atividade
realizada com o
GeoGebra
17.

aprendi
Matemática de
uma forma mais
“real” e
motivadora.
O uso do
GeoGebra não

18.

tornou as aulas
mais
interessantes e
atrativas.
O recurso ao
GeoGebra
facilitou a minha

19

aprendizagem
das Aplicações e
da Modelação
Matemática.
Ao longo da
realização da
atividade com o

20.

GeoGebra recorri
cada vez menos à
ajuda do
professor.

21.
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A utilização do
GeoGebra nesta

Concordo

Concordo
plenamente

tarefa, realizada
em grupo, fez
com que eu
colaborasse mais
do que o habitual
com os meus
colegas.
Nesta atividade
de grupo, com a
ajuda do
22.

GeoGebra fui
capaz de adquirir
conhecimentos
que sozinho não
conseguiria.
O facto de ter
sido eu a
construir o meu
próprio

23.

conhecimento
despertou a
minha vontade de
saber mais sobre
o assunto
estudado.
Com este tipo de
atividade de
Modelação
Matemática e o
uso das novas

24.

tecnologias
permite-nos ser
mais criativos,
autónomos e
podemos apurar o
nosso espírito
crítico.

25.

Partilhei, mais do
que
habitualmente,
com os meus
amigos e
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familiares sobre a
atividade
realizada e
conhecimentos
que adquiri com a
mesma.

III parte

26. Acha importante estudar as relações entre a Matemática e a realidade? Justifique a
sua resposta.

27. Que dificuldades sentiu ao longo da realização desta atividade? Como as superou?
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28. Faça um breve comentário sobre o que lhe agradou mais (aspetos positivos) e o que
lhe agradou menos (aspetos negativos) nesta atividade de Modelação Matemática.
Aspetos positivos:

Aspetos negativos:
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