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resumo

A Matemática é reconhecida por diversos autores como a Ciência dos
Padrões. Como tal, o estudo dos padrões, desde o início da escolaridade,
contribui para o desenvolvimento de diversas competências matemáticas e, de
um modo geral, para a compreensão do mundo que nos rodeia.
Paralelamente, a utilização de ferramentas informáticas em contexto de sala
de aula surge como resposta aos desafios impostos por uma sociedade em
permanente evolução tecnológica.
Trata-se de uma evolução que exige o desenvolvimento de novas
competências e destrezas que permitem acompanhar activamente o avanço
desta sociedade cada vez mais tecnológica e comunicante. Uma exigência que
desafia a escola a actualizar-se técnica e pedagogicamente de forma a cumprir
os seus objectivos enquanto instituição socializadora e formadora de cidadãos
activos e capazes de interagir neste mundo verdadeiramente tecnológico. Para
além desta exigência, não podem ser descuradas as potencialidades
didácticas de programas, softwares, applets, CD-ROM, as quais estimulam o
desenvolvimento de conceitos de uma forma activa e significativa.
É neste contexto que surge a presente dissertação de Mestrado, resultado de
um estudo de caso múltiplo, o qual pretende avaliar o impacto da exploração
de ferramentas informáticas, por alunos do 1º Ciclo, no desenvolvimento de
competências tecnológicas e matemáticas, relacionadas com a identificação,
reprodução, continuação, completamento e criação de padrões de diferente
complexidade.
A investigação desenvolveu-se num contexto de investigação-acção. O estudo
de caso foi desenvolvido com um grupo de 4 crianças com idades
compreendidas entre os 6 e os 7 anos. As principais técnicas de recolha de
dados foram a análise documental, a observação directa em contexto de sala
de aula e a inquirição.
Os dados recolhidos foram alvo de análise de conteúdo, essencialmente
qualitativa, orientada por categorias de análise definidas à luz dos objectivos
que se perseguiam. Foram apresentados de modo descritivo e interpretativo,
tendo-se recorrido a fotografias e transcrições de excertos de vídeo, do Diário
de Bordo e das produções dos alunos.
Através da análise dos dados, conclui-se que a utilização das referidas
ferramentas contribuiu para o desenvolvimento de competências tecnológicas
e para melhor apropriação do sentido de padrão, sendo que este se associou a
uma melhor compreensão de sentido de número.
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abstract

Mathematic is known as the science of patterns by many authors. The study of
patterns, since the beginning of school, contributes for the development of
several math competences and in a general manner, for a better environment
understanding of what surround us. In the same way, the use of informatics
tools in a classroom is an answer for the challenges that are imposed by a
dynamic technological society. This evolution brings the development of new
DELOLWLHVZKLFKDOORZWKHVRFLHW\SURJUHVVWKDW¶VPRUHDQGPRUHFRPPXQLFDWive
and technological. A demand that permit school to actualize itself
technologically and pedagogically, with the purpose of achieving their
objectives as a socialized institution and an active and able citizen former,
capable of interacting with this new UHDOLW\ %HVLGHV WKLV ZH FDQ¶W IRUJHW WKH
didactical potentialities programs, software, applets, CD-520V¶ WKDW VWLPXODWH
concept expansion in an active and significant way.
,W¶V LQ WKDW FRQWH[W WKDW WKH VWXG\ DSSHDUV UHVXOWLQJ RI D PXOWLSOH FDVH VWXG\
which wants to evaluate the informatics tools exploration impact by students
(elementary grade level), in their math abilities through identification,
reproduction, continuation and creation of different patterns. The investigation
method was a multiple case study, developed in a context of action research.
The mains investigation techniques adopted were documental analyses, direct
observation of a classroom context and interviews. The study was developed
with a group of children aged between six and seven years old. The data,
LQYROYLQJ VWXGHQW¶V SURGXFWLRQV ORJERRNV SKRWRV DQG YLGHRV WUDQVFULSWLRQV
were qualitatively analyzed, from an interpretative and descriptive way.
Through the data analyses, it concludes that the use of the tools above
described allowed the development of technological and mathematical skills,
namely the sense of pattern and number.
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1 - Contextualização do problema
O nosso país vive, actualmente, um contexto de mudança e de inovações
curriculares, no qual a Matemática assume particular relevância. Das elevadas taxas de
insucesso apresentadas nesta área bem como da evolução de uma sociedade
progressivamente tecnológica, tem emergido uma reflexão em torno de práticas
pedagógicas potenciadoras do desenvolvimento da competência matemática. O próprio
Programa de Matemática para o Ensino Básico esteve, recentemente, em discussão
pública tendo em vista o seu reajustamento aos novos requisitos sociais os quais,
VHJXQGRDV1RUPDVSDUDR&XUUtFXORHD$YDOLDomRHP0DWHPiWLFD(VFRODU³exigem que
todos os alunos se tornem matematicamente alfabetizados, de modo a que se possam
comportar com eficácia num mundo tecnológico´ (NCTM, 1998, vi). A capacidade de uma
constante adaptação a este mundo em permanente evolução pressupõe que se
ultrapassem os procedimentos mecânicos outrora utilizados nas aulas de Matemática,
bem como que se ampliem as competências que, no nosso país, há 40 anos, se
restringiam quase exclusivamente, ao estudo dos números e das operações (Ponte e
Serrazina, 2000).
Diversos documentos de autores como Kantowski (1977), Schoenfeld (1980),
National Council of Teachers of Mathematics (1980/1985) e Associação de Professores
de Matemática (1988) têm, ao longo dos últimos tempos, perspectivado que o
conhecimento matemático deve emergir da experiência significativa, alertando para o
quão importante é a forma como as crianças aprendem, devendo os professores
HQFRUDMDU DV FULDQoDV D ³LQYHVWLJDU GLVFXWLU TXHVWLRQDU YHULILFDU´ NCTM, 1998, vi), na
procura duma participação activa e construtiva do conhecimento.
O trabalho com padrões contextualiza-se nesta perspectiva, uma vez que oferece
às crianças a oportunidade de desenvolver a competência matemática de uma forma
significativa, estimulante e motivadora. As Normas para o Currículo e a Avaliação em
Matemática Escolar (1998) defendem que, com recurso aos padrões, as crianças
aprendem a reconhecer relações e a estabelecer ligações, generalizações e previsões
estimulando raciocínios que tornam as crianças mais capazes de resolver situações
matemáticas.

As

várias

representações de

um

mesmo

padrão

conduzem

a

generalizações; a compreensão e estabelecimento de relações entre padrões fomentam

2
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o pensamento algébrico, para além de proporcionarem momentos de investigação, de
discussão e de formulação de conjecturas.
Vale e Pimentel (2005) defendem que se deve proporcionar aos alunos a
oportunidade de:
x

transferir padrões concretos, pictóricos e simbólicos de uma representação para
outra;

x

averiguar se uma lista de números mostra alguma regularidade;

x

descobrir o padrão numa sequência;

x

descrever o padrão oralmente e por escrito;

x

continuar uma sequência; prever termos numa sequência;

x

generalizar;

x

construir uma sequência (16).

De acordo com Ponte (2005), a procura de padrões e regularidades e a formulação de
generalizações em diversas situações devem fomentar-se desde os primeiros anos do
ensino básico.
Os Princípios e Normas para a Matemática Escolar (NCTM, 2007, 39) voltam a
colocar ênfase no contributo que o estudo de padrões tem para a aprendizagem da
álgebra e defendem que a experiência com números e com as suas propriedades pode
constituir uma base para um trabalho posterior com símbolos e expressões algébricas.
Recomendam, também, que todos os alunos do pré-escolar ao 12ºano de escolaridade
desenvolvam capacidades que lhes permitam:
x

Compreender padrões e regularidades, relações e funções;

x

8VDU VtPERORV DOJpEULFRV SDUD UHSUHVHQWDU H DQDOLVDU ³VLWXDo}HV H HVWUXWXUDV
PDWHPiWLFDV´

x

Usar modelos matemáticos;

x

$QDOLVDU³DOWHUDo}HV´HPGLIHUHQWHVFRQWH[WRV
Para os níveis do pré-escolar ao 2º ano de escolaridade, e do 3º ao 5º são

referidos os seguintes aspectos:
Compreender padrões, relações e funções
Pré ± 2º
x

Agrupar, classificar e ordenar objectos
por tamanho, número e outras

3º - 5º
x

Descrever, ampliar e fazer
generalizações acerca de padrões
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propriedades;
x

geométricos e numéricos;

Reconhecer, descrever e ampliar

x

Representar e analisar padrões e

padrões, tais como sequências de sons

funções, usando palavras, tabelas e

e formas ou padrões numéricos

gráficos.

simples e interpretá-los em diversas
representações;
x

Analisar a forma como são gerados
tanto os padrões de repetição como de
crescimento.
Quadro 1 - Compreender padrões, relações e funções

Pretende-se, também, que sejam proporcionados aos alunos situações de
aprendizagem em que se utilize objectos, figuras e símbolos em situações que envolvam
a adição e subtracção de números e que se recorra à representação de tabelas e gráficos
para se chegar a conclusões.
Simultaneamente, vive-se, actualmente, numa época de rápido desenvolvimento
no domínio das tecnologias informáticas, com o acesso a redes globais de computadores,
ao correio electrónico, a bases de dados, a bibliotecas virtuais, a CD-ROMs, a uma
HQRUPH RIHUWD GH VRIWZDUH « 7UDWD-se de um progresso que provoca mudanças
enormes na organização da vida pessoal e laboral e, consequentemente, na escola.
Neste sentido, são vários os argumentos em defesa de uma introdução eficaz das novas
tecnologias na educação na escola.
A Estratégia de Lisboa e o Programa Educação e Formação 2010 definiram para
a Europa um conjunto de linhas de orientação com vista à plena integração dos cidadãos
na sociedade do conhecimento, onde o desenvolvimento de competências em
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e a sua integração transversal nos
processos de ensino e de aprendizagem tornam-se objectivos incontornáveis do sistema
de ensino (Diário da República, 1.ª série ² N.º 180 ² 18 de Setembro de 2007).
Com esta integração, a prática pedagógica pode contribuir para aprendizagens
várias a partir de experiências activas e cooperativas, nas quais se recorre à observação,
manipulação, associação e construção de conhecimento, satisfazendo as necessidades
que a sociedade de informação e comunicação vai suscitando aos jovens no quotidiano.
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De uma maneira geral, as crianças estão mais receptivas às tecnologias do que
ao tradicional quadro e giz. Com elas, os alunos orientam as suas tarefas de forma
HGLILFDQWHHDSHVDUGHPXLWDVYH]HVQmRKDYHULQVWUXo}HVHVSHFtILFDVSDUDRXVR³FHUWR´
RX³HUUDGR´GRVHTXLSDPHQWRVRXSDUDa utilização do software, eles vão experimentando
e partilhando experiências, conseguindo quase sempre e em pouco tempo descobrir as
funções de que necessitam para a realização das tarefas. Fazem-no de uma forma
construtiva, aproximando o dinamismo das tecnologias às formas naturais do
pensamento.
É em torno destes dois aspectos marcantes da actualidade ± tecnologia e
matemática - que surge o presente estudo.

1.1 - Apresentação do problema
As Orientações Metodológicas Gerais dadas aos Professores pelo Programa de
Matemática do Ensino Básico (ME, 2007) apelam para que se recorra às TIC, na
exploração de diversas situações matemáticas (10).
O mesmo Programa (id) refere, também para o 1º Ciclo de escolaridade, que a:
³H[SORUDomR GH VLWXDo}HV UHODFLRQDGDV FRP regularidades de acontecimentos, formas,
desenhos e conjuntos de números também é importante neste ciclo. Os alunos devem
ser estimulados a descobrir regularidades em sequências de números e em tabelas de
números, a observar padrões e a representá-los tanto geométrica como numericamente,
começando a fazer conexões entre a geometria e a aritmética. Este trabalho com
regularidades e padrões generalizáveis, segundo regras que os próprios alunos podem
formular, ajudam a desenvolver a capacidade de abstracção e contribuem para o
GHVHQYROYLPHQWRGRSHQVDPHQWRDOJpEULFR´(15).
O presente trabalho pretende pôr em evidência estes dois aspectos cuja
abordagem, pelo menos de forma integrada ainda não é uma realidade no nosso País: a
utilização das (novas) tecnologias no estudo dos padrões. De facto, acredita-se que com
o recurso a ferramentas tecnológicas se pode contribuir de forma significativa e
motivadora para um desenvolvimento mais sólido de competências matemáticas,
nomeadamente no que diz respeito ao sentido de padrão e ao conhecimento dos
números.
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1.2 - Objectivos do Estudo
De acordo com o que foi apresentado, com este estudo pretende-se avaliar as
implicações da utilização de ferramentas tecnológicas por alunos do 1º ciclo no
desenvolvimento de competências:
x

Tecnológicas, no domínio do conhecimento e da utilização do computador
e alguns dos seus recursos;

x

Matemáticas,

nomeadamente

no

que

diz

respeito

à

descrição,

identificação, reprodução, continuação, completamento e criação de
padrões de tipos e grau de complexidade diferentes e, em paralelo, ao
desenvolvimento do sentido do número.

1.3 - Importância do Estudo
Perante o que foi já apresentado, é inegável a necessidade da introdução das
tecnologias na sala de aula. É também imperativo que as aulas de matemática incluam o
trabalho com padrões. No entanto, escasseiam os estudos que coliguem estes dois
requisitos da escola actual nas salas de aula de escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Com este estudo, será possível fundamentar as vantagens em associar estas
duas vertentes e contribuir para que mais professores adoptem uma prática pedagógica
que promova experiências de aprendizagem activas, significativas e gratificantes.

2 - Estrutura da dissertação
Esta dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos.
O primeiro capítulo aborda a introdução, na qual se enquadra este estudo numa
sociedade em constante evolução tecnológica com preocupações emergentes em torno
da educação matemática. Agregando estes dois domínios, faz-se a caracterização do
estudo, com a apresentação do problema, dos objectivos, da importância e da estrutura
da Dissertação.
O segundo capítulo, de Enquadramento Teórico, inicia-se com a evolução
histórica da tecnologia na escola portuguesa e reflecte-se sobre as tecnologias no
processo de ensino e de aprendizagem. São também abordados os padrões, fazendo-se
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uma breve incursão ao conceito e diferentes tipologias. É ainda definida a importância do
estudo dos padrões no primeiro ciclo.
No capítulo terceiro expõe-se as opções metodológicas, apresenta-se o design
investigativo ao que se segue a caracterização do público-alvo. Avança-se com as
técnicas de recolha e tratamento de dados e com a descrição das fases do estudo. Este
capítulo encerra com a forma de tratamento e apresentação dos dados.
No quarto capítulo analisam-se os dados que foram submetidos a uma análise de
conteúdo orientada por categorias associadas às questões de investigação.
No quinto capítulo apresentam-se as principais conclusões decorrentes deste
estudo, as condicionantes e implicações do mesmo, bem como sugestões para futuras
investigações.
Por fim, são discriminadas as referências bibliográficas e apresentados os anexos.
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1 - Tecnologias informáticas no 1º ciclo
Neste segundo capítulo, começa-se por realizar um enquadramento histórico da
introdução e da adequação tecnológica da escola portuguesa, fazendo referência a
algumas iniciativas que se consideram terem contribuído de forma marcante para a
generalização da utilização das tecnologias nas escolas. Far-se-á, também, uma reflexão
sobre a situação actual, na qual se pode FRPSUHHQGHUFRPRDFRQFHSomRGH³VRFLHGDGH
GH LQIRUPDomR´ WHP LQIOXHQFLDGR DV DOWHUDo}HV FXUULFXODUHV GHIRUPDD VHDGDSWDUHP jV
novas visões do papel a desempenhar pela Escola na formação das gerações de hoje e
das gerações futuras. São exemplos o Programa Internet na Escola, a Unidade de Apoio
à Rede Telemática Educativa, o Programa Nónio ± Século XXI, a Equipa de
Computadores, Redes e Internet na Escola e o Programa Tecnológico.

1.1 - A introdução da informática nas escolas
O Projecto Minerva (Meios Informáticos No Ensino: Racionalização, Valorização,
Actualização) teve origem em 1985 com o objectivo de levar à ³ «) introdução, de forma
racionalizada, dos meios informáticos no ensino não superior, num esforço que permita
valorizar activamente o sistema educativo em todas as suas componentes e que suporte
XPD GLQkPLFD SHUPDQHQWH GH DYDOLDomR H DFWXDOL]DomR GH VROXo}HV´ (despacho nº
206/ME/85 de 15 de Novembro).
Este projecto foi considerado pela equipa que procedeu à sua avaliação como
³(«) o primeiro e mais relevante programa de âmbito nacional organizado em Portugal
para a introdução das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no ensino básico e
secundário´ 5$30994, 37)
Para Ponte (1994, 10-14), o projecto desenvolveu-se em três fases:
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1º

1985-1988 ʹ Fase piloto, onde se pretendeu formar
equipas de dinamização, criar infra-estruturas, identificar
pontos estratégicos e operacionais, afinar conceitos e
critérios e analisar soluções;

2º

Finais de 1988-1992 ʹ início da fase operacional do
projecto, correspondendo a um alargamento do número
de escolas envolvidas;

3º

1992-1994 ʹ Encerramento do projecto.
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Este projecto desempenhou um papel muito importante no que diz respeito à
formação docente de formadores; na criação e exploração de materiais, nomeadamente
de algum software educativo e documentação; no apoio ao trabalho dos professores nos
ambientes escolares e na criação de condições para a instalação e utilização de alguns
meios informáticos.
A entrada de Portugal para a Comunidade Económica Europeia em 1986 veio
contribuir para que o poder político reconhecesse a necessidade de proceder a uma
reforma global do nosso sistema educativo, a qual preparava o caminho para
actualizações em vários domínios do ensino. Na Resolução do Conselho de Ministros n.º
8/86, de 22 de Janeiro: ³(...) urge atacar frontal e decididamente as causas profundas que
estão na raiz dos principais problemas que vêm, cronicamente, sendo identificados, o que
implica uma reforma global e coerente das estruturas, métodos e conteúdos dRVLVWHPD´.
Esta resolução contribuiu decisivamente para a criação da Comissão de Reforma do
Sistema Educativo (CRSE), cujas principais funções eram: realizar estudos, preparar
diplomas legais e, posteriormente, elaborar programas de aplicação das medidas
sugeridas por estes. Tinha a pretensão de descentralizar a administração educativa e
modernizar o sistema de ensino em diversas vertentes: organizacional, curricular,
metodológica e prática e, ao mesmo tempo, valorizar os recursos humanos disponíveis.
Enfim, estava lançado o mote para a modernização da escola portuguesa.
No mesmo ano, foi aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86,
de 14 de Outubro) que, após várias fases de implementação e consolidação, iria culminar
na generalização da reforma em 1992/93.
Essa reforma apresentava como ideias principais a ³SDUWLFLSDomR DODUJDGD´, a
³GHVFHQWUDOL]DomR´, a ³IOH[LELOLGDGH´ e a ³DXWRQRPLD´ (Silva, 1998). Aqui, a escola era tida
como uma comunidade, na qual as políticas educativas se centravam e a quem
concediam autonomia no domínio da gestão e da definição da matriz curricular. Para
isso, o Projecto Educativo constituir-se-ia como documento aglutinador das vertentes
externa e interna da comunidade escolar, o qual resultaria das interacções entre
professores, alunos, encarregados de educação e outros elementos da comunidade
educativa.
A Proposta de Reorganização dos Planos Curriculares dos Ensinos Básico e
Secundário e a Proposta da Escola Cultural já fazem menção à relação entre a utilização
das TIC e a reforma educativa. Silva et al, (1987) defendem, no primeiro documento que,
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se a Escola não tiver condições e recursos adequados, jamais poderá ser um lugar
atraente e motivador de aprendizagem. No segundo documento, são dados exemplos de
alguns recursos educativos e culturais que devem estar disponíveis na escola: a
reprografia; os laboratórios; a aparelhagem de som e imagem, incluindo equipamento
fotográfico; discos; fitas magnéticas, "cassettes", "video-cassettes" e outros (Patrício,
1987, 66) que, apesar de não estarem directamente relacionados com tecnologias no
sentido em que são entendidas neste documento, equipariam a escola e representariam
um degrau nesta escalada tecnológica.
8P RXWUR HVWXGR FRRUGHQDGR SRU 5RFKD 7ULQGDGH GHQRPLQDGR SRU ³Novas
7HFQRORJLDVQR(QVLQRHQD(GXFDomR´UHIHUHTXHDSDUGRVPHLRVWUDGLFLRQDLVH[LVWHQWHV
na sala de aula ³ « LPS}H-se a presença de meios de comunicação diversificados, isto
é, material vídeo, áudio e informático, tanto do ponto de vista dos equipamentos como
GRVGRFXPHQWRV´ (1988, 99).
No Decreto-lei n.º 286/89, de 29 de Agosto, acerca da reorganização dos planos
curriculares afirma-se, no art.º 12.º que ³ «  as escolas devem dispor de recursos
educativos necessários, nomeadamente materiais de apoio escrito e audiovisual,
bibliotecas, laboratórios, oficinas e meios informáticos" (3640) e que "os recursos
educativos concentram-se em centros de recursos, de forma a racionalizar a sua
XWLOL]DomRSHODVHVFRODV´ (3640).
Já no início dos anos 90, outros projectos apoiados pelo PRODEP (Programa de
Desenvolvimento Educativo para Portugal, com a participação da Comunidade Europeia)
contribuíram para o apetrechamento das escolas com recursos tecnológicos.
Alguns estudos desenvolvidos por Silva (1998), Bento (1992) e Moderno (1993)
parecem, no entanto, mostrar que os resultados não foram obtidos à mesma medida das
expectativas criadas: foi possível verificar uma evolução quantitativa mas, de uma forma
geral, as escolas continuaram a não possuir os recursos necessários em termos de
equipamento áudio (gravadores/reprodutores de som), projecção de imagem estática
(retroprojector), vídeo (gravação e tomada de imagem) e informática (computadores).
Também os órgãos de gestão das escolas e os professores parecem concordar
com estes resultados pois consideraram, em relatório coordenado por Serafini (1991) e
Castro (1993), que a falta de material e as carências que este provocou no
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desenvolvimento

das

actividades

constituíram

um

dos

impedimentos

a

uma

implementação com maior sucesso da Reforma.
No ano de 1996, foi proposto, pelo Ministro da Educação Marçal Grilo um Pacto
Educativo para o Futuro (ME, 1996). No âmbito deste Pacto Educativo, foram publicados
os Decretos-Lei nº 6 e 7/2001, de 18 de Janeiro, que vieram estabelecer princípios
orientadores da organização e gestão curricular dos Ensinos Básico e Secundário onde é
SUHFRQL]DGD ³ «  D XWLOL]DomR GDV WHFQRORJLDV GH LQIRUPDomR H FRPXQLFDomR FRPR
IRUPDo}HVWUDQVGLFLSOLQDUHV « ´.
A evolução das tecnologias que se verificou ao longo da década de 90 e que
continuou durante o início do séc. XXI teve o seu impacto no meio escolar. O termo
³6RFLHGDGH GH ,QIRUPDomR´ SDVVRX D VHU IUHTXHQWHPHQWH XWLOL]DGR H HVWHYH VHPSUH
associado ao uso de tecnologias.
No mesmo ano de 1996, num relatório da UNESCO dirigido por Jacques Delors
LQWLWXODGR ³(GXFDomR XP WHVRXUR D GHVFREULU 5HODWyULR SDUD D 81(6&2 GD &RPLVVmR
,QWHUQDFLRQDOVREUHD(GXFDomRSDUDR6pFXOR;;,´UHIHULX-se a importância que as TIC
podem ter na adequação do Sistema Educativo, assim como a resposta que estas devem
dar aos desafios colocados pela Sociedade da Informação. Recomendava este
GRFXPHQWRTXH³ « RVVLVWHPDVHGXFDWLYRVGHYHPGDUUHVSRVWDDRVP~OWLSORVGHVDILRV
das sociedades da informação, na perspectiva dum enriquecimento contínuo dos saberes
H GR H[HUFtFLR GXPD FLGDGDQLD DGDSWDGD jV H[LJrQFLDV GR QRVVR WHPSR´ (UNESCO,
1996, 59).
Outro programa que contribuiu para a mudança das condições tecnológicas das
escolas portuguesas foi o Programa Nónio ± Século XXI, que decorreu de 1996 a 2002 e
TXHSURFXUDYD³ « DPHOKRULDGDVFRQGLo}HVHPTXHIXQFLRQDDHVFRODHRVXFHVVRGR
processo ensino-aprendizagem; a qualidade e a modernização da administração do
sistema educativo; o desenvolvimento do mercado nacional de criação de software para
educação com finalidades pedagógicas e de gestão e a contribuição do sistema
educativo para o desenvolvimento de uma sociedade de informação mais reflexiva e
SDUWLFLSDGD´(Despacho n.º 232/ME/96, de 4 de Outubro).
Entre os anos 1997 e 2003, foi criado o Programa Internet na Escola pelo
Ministério da Ciência e da Tecnologia que teve como objectivos a colocação de um
computador multimédia com ligação à Internet em todas as escolas do Ensino Básico e
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Secundário. Foi também criada a UARTE (Unidade de Apoio à Rede Telemática
Educativa) que visava o acompanhamento desse Programa e a promoção da produção
de conteúdos científicos e tecnológicos disponibilizando-os na Internet.
Mais recentemente, foram criados os Centros de Competência que procuravam
dar continuidade às experiências realizadas e que visavam contribuir para a realização de
uma reflexão sobre a problemática da tecnologia em ambiente educativo e apoiar as
escolas e os seus projectos nesta vertente.
O Despacho n.º 15 322/2007, de 12 de Julho, criou a ECRIE (Equipa de
Computadores, Rede e Internet nas Escolas) cujo principal papel é conceber,
desenvolver concretizar e avaliar iniciativas mobilizadoras e integradoras no domínio do
uso dos computadores, redes e Internet nas escolas.
Ainda em 2007, é apresentado o Plano Tecnológico da Educação (PTE), tendo
como principal objectivo a colocação de Portugal entre os cinco países Europeus mais
avançados a nível de modernização tecnológica do ensino (Resolução do Conselho de
Ministros nº 137/2007, de 18 de Setembro). Este Plano orienta-se por três eixos
principais:
x

Tecnologia - ³NLW´ WHFQROyJLFR ,QWHUQHW GH DOWD YHORFLGDGH ,QWHUQHW QDV VDODV GH
aula, cartão da escola e escol@segura;

x

Conteúdos - portal da escola, escola simplex, e portal institucional do Ministério da
Educação;

x

Formação - competências TIC, avaliação electrónica, estágios TIC e academias
TIC.

No que diz respeito ao primeiro eixo, procura-se:
x

Equipar todas as salas de aula com computadores com acesso à Internet e
videoprojectores;

x

Instalar 1 quadro interactivo por cada 3 salas de aula;

x

Aumentar a velocidade de acesso das escolas à Internet de banda larga para,
pelo menos, 48Mbps já em 2008;

x

Infra-estruturar as escolas com redes de área local com e sem fios, que permitirão
aceder à Internet a partir de todas as salas de aula;
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x

Generalizar o uso de cartão electrónico nas escolas, com funcionalidades de
controlo de acessos, registo de assiduidade, porta-moedas electrónico e serviços
bancários;

x

Reforçar a segurança das instalações e equipamentos das escolas com sistemas
de videovigilância e alarme electrónico.

No âmbito do segundo eixo (conteúdos), pretende-se:
x

Disponibilizar às comunidades educativas um ponto de encontro virtual com
funcionalidades de partilha de conteúdos, ensino à distância e comunicação;

x

Facilitar a gestão escolar e a comunicação entre as escolas e o Ministério da
Educação, com o recurso a uma plataforma electrónica integrada;

x

Construir um portal único do Ministério da Educação, assegurando o acesso
rápido e fácil a informação útil aos cidadãos;

No que diz respeito à formação, as metas são:
x

Desenvolver um programa de formação e de certificação em TIC, com vista ao
reforço das competências de professores, alunos e funcionários das escolas;

x

Induzir a utilização pedagógica das TIC, recorrendo a meios informáticos como
suporte de realização da avaliação escolar;

x

Promover a excelência e a empregabilidade do ensino profissional, garantindo aos
alunos a possibilidade de efectuarem formação em contexto real de trabalho em
empresas de referência da economia do conhecimento;

x

Proporcionar a professores, alunos e funcionários a possibilidade de integrarem
programas de formação e certificação de indústria, que se constituem como uma
mais-valia no mercado de trabalho.
Apesar de algumas das medidas do PTE abrangerem exclusivamente as escolas

dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, as escolas do 1º Ciclo são
também beneficiadas com a implementação deste plano, nomeadamente no que diz
respeito à Internet de Banda Larga, ao Portal da Escola, à Escola Simplex e à iniciativa eescolinha. A iniciativa e-escolinha visa fomentar a utilização de computadores e ligações
à internet em banda larga, aos alunos matriculados dos 1º ao 4º anos de escolaridade
facilitando, assim, RDFHVVRj³6RFLHGDGHGH,QIRUPDomR´e promovendo a info-inclusão e
a igualdade de oportunidades.
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Esta iniciativa resulta de um conjunto de parcerias entre o Governo Português, a
Intel Corporation, as principais operadoras de telecomunicações (Optimus, TMN,
Vodafone e Zon), a Microsoft Corporation, a Caixa Mágica e conta também com o apoio
das autarquias aderentes. Esta iniciativa destina-se aos alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico público e privado e inclui a disponibilização gratuita, ou a preços reduzidos (de
acordo com os rendimento económico das famílias), de computadores portáteis
³0DJDOKmHV´ (do qual se falará com mais detalhe no ponto seguinte), que trazem
instalados software e conteúdos educativos digitais seleccionados pelo Ministério da
(GXFDomR2³0DJDOKmHV´pXPFRPSXWDGRUFRPIXQFLRQDOLGDGHVVHPHOKDQWHVjVGHXP
qualquer outro computador portátil que apresenta como algumas das suas principais
características a sua robustez, pelo facto de ser descrito como resistente a choques e a
líquidos, e ter um peso reduzido, tornando, assim, fácil o seu transporte.
O Despacho n.º 18 871/2008, de 29 de Maio, vem prorrogar, por mais um ano, o
prazo do desenvolvimento dos projectos transversais específicos assumidos por equipas
ECRIE (Equipa de Computadores, Rede e Internet nas Escolas) e vem criar a Equipa de
Recursos e Tecnologias Educativas/Plano Tecnológico da Educação (ERTE/PTE), ao
mesmo tempo que extingue a equipa multidisciplinar ECRIE. A Equipa de Recursos e
Tecnologias Educativas/Plano Tecnológico da Educação (ERTE/PTE) é uma equipa
multidisciplinar à qual compete genericamente conceber, desenvolver, concretizar e
avaliar iniciativas mobilizadoras e integradoras no domínio do uso das tecnologias e dos
recursos educativos digitais nas escolas e nos processos de ensino e de aprendizagem,
incluindo, designadamente, as seguintes áreas de intervenção:
x

Desenvolvimento

da

integração

curricular

das

Tecnologias

de

Informação e Comunicação nos ensinos Básico e Secundário;
x

Promoção e dinamização do uso dos computadores, de redes e da
Internet nas escolas;

x

Concepção,

produção

e

disponibilização

dos

recursos

educativos

digitais;
x

Orientação

e

acompanhamento

da

actividade

de

apoio

às

escolas

desenvolvida pelos Centros de Competências em Tecnologias Educativas e pelos
Centros TIC de Apoio Regional.
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O Despacho n.º 14674/2009, de 29 de Maio, vem prorrogar, por mais um ano, o
prazo do desenvolvimento dos projectos transversais específicos assumidos pela Equipa
de Recursos e Tecnologias Educativas/Plano Tecnológico da Educação (ERTE/PTE).
O Plano Tecnológico para a Educação vem, assim, transformar radicalmente o
panorama das salas de aula das escolas do 1º Ciclo. A ligação à Internet passa a
realizar-se com maior rapidez e, onde antes havia apenas um computador multimédia,
passa a ser possível haver um computador por aluno.
Pode-se, então, concluir que a situação tecnológica das escolas de hoje coloca
novos desafios às escolas do 1º Ciclo, aos professores, aos órgãos de gestão, aos
alunos e aos Encarregados de Educação.

1.2 - As tecnologias informáticas no processo de ensino e de
aprendizagem
Na sociedade da informação, depressa se passou do livro para a televisão e vídeo
e destes para o computador e Internet. O professor tem agora um grande leque de
opções metodológicas, o que poderá conduzir a mudanças qualitativas no processo de
ensino e de aprendizagem conforme a exploração de cada recurso. Do ponto de vista
metodológico, é imprescindível que o docente equilibre diferentes formas de gestão
destas novas tecnologias. Moran (2007) fala de dois tipos de exploração didáctica: uma
de organização fechada e rígida, outra mais aberta e flexível. De acordo com este autor,
a diferença entre as duas reside essencialmente no facto de a primeira privilegiar a
transmissão de conteúdos através de aulas expositivas, ilustradas com esquemas, filmes,
ao passo que, na segunda, o professor organiza o seu trabalho através de projectos,
pesquisas, experiências, adoptando uma atitude de provocação e questionamento. O
autor recorre ao projector multimédia para exemplificar estas duas posições. Com o
acesso a este recurso, os professores podem fomentar a interacção com simulações
virtuais, com recurso a CDs, DVDs ou qualquer página da Web ao vivo. Pode também ser
utilizado apenas para visualização de pesquisas, jornais on-line ou qualquer outro
documento, possibilitando o contacto com informações/notícias no contexto dos temas
em estudo. Usufrui-se, assim, de um rápido acesso ao processamento de informação
que, de acordo com Mattei (2003), é um ponto de referência no computador.
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O computador apresenta um conjunto de características que o tornam bastante
adequado às tarefas do processo de ensino e aprendizagem, (Blanco, Dias, Silva, 1989)
de que se destacam a:
x

Disponibilidade ± desde que tenha uma fonte de energia e depois de realizar uma
primeira sequência interna de instruções/operações, fica à disposição do utilizador;

x

Interactividade - pelas características da própria máquina, facilmente se percebe que
qualquer trabalho a realizar com o computador (mesmo considerando apenas o
modelo mais tradicional, caixa do processador, monitor e teclado) obriga a uma acção
do utilizador. A imagem, por vezes acompanhada de som, e o tacto, são apelativos da
atenção do utilizador e estimulam quase que um diálogo entre o homem e a máquina;

x

Facilitador da compreensão e auxilia a retenção da informação utilizada. Esta
característica poderá tornar-se cada vez mais efectiva uma vez que algumas
investigações desenvolvidas vão no sentido de apelar cada vez mais a todos os
sentidos do homem;

x

Capacidade de memória - a sua capacidade de armazenamento e processamento
dos diferentes tipos de dados que o sujeito pode ter ao seu dispor;

x

Capacidade de repetição - o computador detém uma grande capacidade para repetir,
quase mecânica, que supera a do homem e pode ser utilizada no processo de ensinoaprendizagem, completando e facilitando a actividade dos alunos e professores;

x

Adaptabilidade - os programas que são possíveis executar e que se podem adaptar
aos diferentes utilizadores, favorecem uma diferenciação pedagógica de forma a ser
possível uma melhor adaptação às capacidades de cada utilizador. Pode oferecer
actividades de recuperação, consolidação e/ou enriquecimento conforme as
características do aluno/utilizador;

x

Capacidade de análise - pela sua interactividade, pode proporcionar uma série de
situações novas de aprendizagem. A cada resposta dada pelo aluno/utilizador ele é
capaz de realizar uma análise e correcção da mesma, em tempo real, o que pode
contribuir para uma efectiva auto-avaliação;
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x

Capacidade audiovisual ± com o computador, a utilização e manipulação da imagem
e do som, tornou-se bem mais fácil em relação ao processo analógico. Com o
software adequado, é possível trabalhá-los em qualquer momento.
Relativamente às suas vantagens e potencialidades, Schenk (1987) afirma que o

computador pode fomentar a colaboração e a aprendizagem cooperativa.
Machado (1992) salienta a vertente do trabalho autónomo ao afirmar que a
³natureza interactiva dos computadores, pode permitir aos alunos trabalharem à sua
própria velocidade, resolver dificuldades por si mesmos´ IDYRUHFHQGR XP HQVLQR PDLV
centrado no aluno e na sua iniciativa . Nogueira (1999) afirma que são estes desafios,
aliados à interacção, que a cada momento incitam a descoberta e a criatividade, os
responsáveis pelo fascínio que o computador gera nas crianças. O envolvimento na
aprendizagem é efectivo, uma vez que os alunos estão extremamente motivados para
este tipo de instrumentos, um factor essencial à aprendizagem. Também Brazelton e
6SDUURZ   DILUPDP TXH ³RV FRPSXWDGRUHV RIHUHFHP jV FULDQoDV XPD KLSyWHVH
especial de agir e de ver imediatamente os efeitos das suas acções; de fazer escolhas;
GHFRPHWHUHUURVHWHQWDUQRYDPHQWH´  
Também Freitas (199  GHIHQGH TXH R XVR GH FRPSXWDGRUHV SHUPLWH ³a
exploração de situações que de outra forma, seria muito difícil ou mesmo impossível de
realizar. Possibilitam ainda a professores e alunos a utilização de recursos poderosos
bem como a produção de materiais, de qualidade muito superiores aos convencionais´
(28).
Na mesma linha, Veiga (2001) refere que as tecnologias na escola são
fundamentais tanto para os alunos como para os professores. O computador tornou-se
uma ferramenta para aprendizagem, desenvolvendo habilidades intelectuais e cognitivas,
levando o indivíduo a desabrochar das suas potencialidades e da sua criatividade. Ainda
segundo este autor, o produto final desse processo é a formação de indivíduos
autónomos, porque aprendem a aprender, através da busca, da descoberta, da
investigação e da invenção.
Outro defensor das grandes possibilidades educativas que o computador encerra
p 3RQWH   $ILUPD R DXWRU TXH HVWHV QRYRV VLVWHPDV WHFQROyJLFRV ³Constituirão
bibliotecas imediatamente acessíveis, permanentemente actualizadas, cobrindo todos os
assuntos de interesse educacional. Os seus documentos poderão revestir várias formas
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envolvendo a palavra escrita, desenhos, animação, música, fala e simulações´   'H
facto, o computador oferece a possibilidade de integrar diversas linguagens (texto,
imagem, som), fomentando a concentração do aluno na actividade e promovendo a
compreensão, uma vez que consegue concretizar conteúdos abstractos.
Tendo-se neste estudo aliado a utilização do computador ao estudo dos padrões
na matemática do 1º Ciclo do Ensino Básico, parece-nos relevante referir que se vai ao
encontro do que defende Ponte (1986) quando considera que o computador, pelas suas
potencialidades a nível de cálculo, visualização, modelação e geração de micromundos, é
o instrumento mais poderoso de que actualmente dispõem os educadores matemáticos
para proporcionar experiências de aprendizagens significativas que conduzam os alunos
D GHVFREULU RV VHXV FRQKHFLPHQWRV D UHVROYHU SUREOHPDV D ³OHYDQWDU´ KLSyWeses, a
validá-las,.... O mesmo autor em 2000 considera que a utilização dos computadores no
ensino da matemática contribui para:
1. Uma relativização da importância das competências de cálculo e de simples
manipulação simbólica, que podem ser realizadas agora muito mais rápida e
eficientemente;
2. Um reforço do papel da linguagem gráfica e de novas formas de representação,
permitindo novas estratégias de abordagem dos mais variados problemas;
3. Uma atenção redobrada às capacidades intelectuais de ordem mais elevada, que
se situam para além do cálculo e da simples compreensão de conceitos e
relações matemáticas;
4. Um crescendo do interesse pela realização de projectos e actividades de
modelação, investigação e exploração pelos alunos, como parte fundamental da
sua experiência matemática;
5. Uma demonstração prática da possibilidade de envolver os alunos em actividades
matemáticas e significativas, favorecendo o desenvolvimento de atitudes positivas
em relação à Matemática e uma visão muito mais completa da sua verdadeira
natureza.
Não obstante a sua importância e vantagens no processo de ensino e de
aprendizagem, nomeadamente da Matemática, a utilização do computador e da Internet
ainda não assumiu a frequência desejada.
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Num relatório da Associação de Professores de Matemática (APM) designado
Matemática 2001 ± Diagnóstico e Recomendações para o Ensino e Aprendizagem da
Matemática é referido que 88% dos professores nunca ou raramente utilizam o
computador nas suas aulas e 66% dos professores consideram que o número de
computadores que existe nas suas escolas é insuficiente. A APM considera que a
utilização do computador proporciona um grande envolvimento dos alunos na sua
aprendizagem; que os grupos de Matemática devem possuir recursos diversos,
nomeadamente o computador e que as escolas devem estar equipadas com
computadores para o ensino e a aprendizagem da Matemática.
Sousa (2006) apresenta nas conclusões da sua dissertação de mestrado, alguns
dados que nos parecem importantes em relação à utilização do computador por parte de
professores do Ensino Básico. Quando foi analisado o uso pessoal e profissional que os
professores fazem do computador, foi possível constatar que a esmagadora maioria dos
docentes tem computador pessoal e apenas 1,5% não o utiliza. Aproximadamente 58%
utiliza-o mais de 6 horas semanais e essa utilização é mais assídua nas faixas dos 20
aos 25 e dos 26 aos 35 anos de idade. As aplicações informáticas mais utilizadas são o
processamento de texto e softwares de acesso à Internet. Mais de 85% dos professores
usa-os habitualmente. A nível profissional, o computador serve, preferencialmente, para
elaboração de fichas ou testes e para pesquisas na Internet de assuntos relacionados
com a disciplina. A Internet é utilizada, preferencialmente, para pesquisar informação
científica ou recursos para as aulas. O software mais conhecido pelos professores é a
folha de cálculo (60%), no entanto 23% não conhece qualquer outro software de
aplicação em Matemática. A percentagem de professores que conhece softwares ligados
ao ensino da Matemática aumenta à medida que a idade diminui. No entanto, 7% dos
professores com menos de 25 e 10% entre os 26 e 35 afirmam não conhecer qualquer
um destes softwares. Os professores do 1º Ciclo são os que menos conhecem estes
softwares (53,7%). O conhecimento da folha de cálculo também varia segundo o Ciclo.
Os professores do 3º Ciclo são os que mais conhecem e os do 1º Ciclo são os que
menos conhecem. O Logo é desconhecido para mais de 83% dos professores,
inclusivamente do 1º Ciclo. O Cabri-Geomètre e o Sketchpad são mais conhecidos pelos
professores do 3º Ciclo. A área da Matemática na qual os professores consideram mais
vantajosa a utilização do computador é a Geometria. Metade dos professores não utilizou
o computador com os seus alunos no ano anterior. Apenas 24% o utilizou mais de 3
vezes. As aplicações mais utilizadas, com percentagens entre os 24 e os 30%, são o
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processamento de texto, a folha de cálculo, softwares de acesso à Internet e alguns
softwares pedagógicos.
Na dissertação de mestrado de Barros (2006), conclui-se que a inclusão do
computador, para além de permitir uma maior diversificação das estratégias conducentes
à melhoria do ensino, desperta também uma maior motivação dos alunos para a
aprendizagem. Nesse estudo, é ainda sugerido aos professores do 1º Ciclo que realizem
o aproveitamento destas energias para disseminar as virtualidades do uso do computador
na escola e incentivar o seu uso em casa, através da Internet ou CDs educativos. O autor
verificou que é ainda pouca a utilização e motivação dos professores do 1º Ciclo na
utilização de ferramentas informáticas no desenvolvimento do processo de ensino e de
aprendizagem, apontando, como uma das causas possíveis, o pouco investimento em
formação que, ao longo dos últimos anos, se tem verificado para este nível de ensino.
Também era frequentemente referido, como argumento para a pouca utilização do
computador na escola, a falta desses recursos na escola. Diversos estudos (Paiva,
2002), GEPE/ME (2007), GEPE/ME (2009) apontam o acesso e as competências como
principais factores que limitam o uso de computadores e Internet nas escolas em
Portugal. Encontram-se nestes estudos algumas afirmações como:
³1R FDVR SRUWXJXrV QmR p D IDOWD GH XPD DWLWXGH SRVLWLYD IDFH j XWLOL]DomR GDV 7IC a
dimensão mais saliente, revelando, pelo contrário, que os professores portugueses
GHQRWDP XPD DWLWXGH IUDQFDPHQWH IDYRUiYHO j XWLOL]DomR GDV WHFQRORJLDV QR HQVLQR´
(Paiva, 2002)

³$LQVXILFLrQFLDGDVLQIUD-estruturas de TIC constitui o principal factor inibidor da utilização
GHWHFQRORJLDQRHQVLQR´ (Ministério da Educação, 2007,17)
³e D GLPHQVmR ³DFHVVR´ jV WHFQRORJLDV TXH QR FDVR SRUWXJXrV WHP FRQVWLWXtGR H
continua a constituir a principal barreira à utilização dos computadores e da Internet nas
noVVDVHVFRODV´ (GEPE/ME, 2007)
³GRV SURIHVVRUHV LQTXLULGRV QHVWHHVWXGRH[SUHVVD FODUDPHQWHHVVD QHFHVVLGDGH
assumindo muitos deles conhecer mal as vantagens da utilização das TIC em contexto
HGXFDWLYR´ (Paiva, 2002)
Durante o período que antecedeu o decorrer desta investigação, a realidade das
escolas do 1º Ciclo foi consideravelmente alterada com a introdução, como já se referiu
GRFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´QDVVDODVGHDXOD
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2³0DJDOKmHV´HVWiHTXLSDGRFRPXP3URFHVVDGRU,QWHOFRPXPGLVFRUtJLGRGe
*LJDE\WHVXP/&'GH´(WK:L-fi, USB, Leitor SD Card, Webcam, colunas
som e microfone incorporado. O computador tem instalado algumas ferramentas e
aplicações que foram especialmente escolhidas para ser utilizadas pelos alunos do 1º
Ciclo. O Magalhães disponibiliza dual boot, isto é, tem instalados dois sistemas
operativos: Windows XP e o Caixa Mágica (Linux) e é possível escolher em qual dos dois
se quer iniciar o trabalho com o computador. Depois de OLJDUR³0DJDOKmHV´, o primeiro
ecrã que surge revela um conjunto de opções que permitem escolher o sistema operativo
ou a reposição de qualquer um dos sistemas. A partir do ambiente de trabalho Windows,
é ainda possível entrar no Magic Desktop que é outro ambiente de trabalho e que tem
como público alvo crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 10 anos de idade.

Figura 1 - ŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟

Apesar de não haver ainda disponíveis muitos estudos que revelem dados
FRQFUHWRV VREUH D XWLOL]DomR GR FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ QDV HVFRODV GR  &LFOR GR
Ensino Básico do nosso país, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (APDSI) apresentou, na 8ª Posição do Grupo de Alto Nível
(GAN) da APDSI, em 26 de Novembro de 2009, nuP GRFXPHQWR LQWLWXODGR ³$V 7LF e o
Ensino Básico, O Computador MagalhãHV´, as seguintes conclusões sobre o programa eescolinha:
³i) O GAN considera que a iniciativa Magalhães tem elevado mérito, é um caso único
a nível mundial e, desde que devidamente continuado, desenvolvido e enquadrado,
tem um potencial de sucesso garantido.
ii) A iniciativa abre um vasto leque de oportunidades económicas, sociais e políticas,
podendo constituir uma importante componente da exportação de tecnologia, de
conteúdos e de know-how, especialmente para países de língua oficial portuguesa.
iii) Não tem havido esforço suficiente na capacitação dos intervenientes nos
processos de ensino/aprendizagem nem na mobilização dos docentes.
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iv) Falta a renovação do processo de ensino/aprendizagem. O investimento corre o
risco de não ser potenciado caso não se demonstre o mesmo ímpeto no domínio dos
novos modelos de aprendizagem e dos conteúdos.
Y 2PRGHORGHXWLOL]DomRDFWXDOLQGX]XPDDWLWXGH³FRQVXPLGRUD´HQmR³SURGXWRUD´
de conteúdos.
vi) Torna-se indispensável o desenvolvimento e implementação de mecanismos
online de tutorização de alunos e professores.
vii) Torna-se indispensável o desenvolvimento e implementação de mecanismos
online de apoio às famílias na utilização do Magalhães (suporte técnico, orientação
pedagógica e orientação social).
viii) A factura familiar no que toca a livros escolares e a manuais impressos não foi
diminuída, podendo sê-lo largamente através da sua digitalização e disponibilização
online.
ix) Em termos globais, foi dado um passo muito importante no que respeita à infraestrutura física. No entanto, as restrições à conectividade, por razões geográficas ou
de custos elevados, ainda são um importante factor de exclusão.
x) O alcance do projecto poderia ser aumentado se tivesse sido implementado como
um projecto integrado de interesse nacional (PIIN).´
Para que esta iniciativa se possa considerar um sucesso, este Grupo de Alto Nível
apresenta as seguintes recomendações:
³- Garantir o total alinhamento dos projectos educativos e dos programas oficiais com
a iniciativa Magalhães. Investir na reformulação completa dos programas
educativos, que deverão recorrer de forma sistemática ao Magalhães, ao seu
software e conteúdos, para ministrar os conhecimentos alvo da política educativa.
2- Alavancar o potencial da iniciativa com uma política nacional abrangente e
integrada de desenvolvimento e dinamização de conteúdos digitais para a
aprendizagem, incluindo distribuição de manuais escolares em formato digital.
3- Agilizar o processo de certificação de conteúdos, evitando a morosidade e
burocracia.
4- Desenvolver e implementar urgentemente mecanismos online de tutorização de
alunos e professores, bem como mecanismos online de apoio às famílias na
utilização do Magalhães.
5- Garantir a sustentabilidade futura da iniciativa, nomeadamente a nível financeiro,
pela sua integração no orçamento do Ministério da Educação.

24

Capítulo 2 ʹ Enquadramento Teórico

6- Promover a utilização da infra-estrutura desenvolvida no estabelecimento de novas
vivências e comportamentos, nomeadamente implementando interacção com as
comunidades locais (desporto, clubes, cultura,...) de modo a provocar um
verdadeiro impacto na educação e transformação da criança.
7- Alargar o envolvimento à família, tendo o aluno como catalisador, no sentido de
dinamizar a vivência da cidadania, do ser e estar na sociedade, promovendo e
alavancando iniciativas centradas à volta de actividades sociais e familiares e
GHVHQYROYHQGRPXGDQoDVGHSURFHGLPHQWRVHPHQWDOLGDGHV´
Em 27 Julho de 2009, o Ministério da Educação informou que se tinham inscrito
no programa e-escolinha 404.600 alunos e que, até essa data, já tinham sido distribuídos
computadores Magalhães a cerca de 373.000 alunos de escolas públicas e privadas do
continente. Até essa data, estavam 31.600 alunos inscritos no programa a quem não
tinha sido ainda possível entregar o computador Magalhães, por dois motivos:
incorrecção dos dados de inscrição (designadamente o número de telefone de contacto
com o encarregado de educação) ou por ausência de pagamento. É de salientar que
50.000 alunos do primeiro Ciclo, a grande maioria do 4º ano de escolaridade, optaram por
não se inscreverem no programa.
Iniciativa e-escolinhas ± Situação em Julho de 2009
Alunos do 1º Ciclo
454 600
Entregues
373 000
82 %
Em entrega
31 600
7%
Alunos não inscritos
50 000
11 %

Quadro 2 - Dados relativos à Iniciativa e-escolinha (Julho de 2009)

Noutro domínio, Birnbaum (1986) alerta para outras potencialidades que certos
softwares têm nas actividades, nomeadamente nas actividades de grupo, defendendo
que estimulam a discussão entre os elementos.
Actualmente, existe uma grande variedade de software educativo, a qual tem
vindo a evoluir com o contributo dos resultados das investigações das ciências cognitivas
e sob a influência do conceito de zona próxima de desenvolvimento de Vygotsky (1978).
Vygotsky refere-se à zona do desenvolvimento próximo como a distância entre o nível de
desenvolvimento actual da criança, determinado pela resolução independente de
problemas, e o seu nível de desenvolvimento potencial, determinado pela resolução de
problemas com a ajuda de um adulto ou em colaboração com pares mais competentes.
Esta distância é mutável conforme os estímulos a que a criança está sujeita. O que uma
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criança é capaz de fazer hoje com ajuda, amanhã será capaz de o fazer de forma
independente, preparando-se para uma colaboração mais exigente à medida que a
competência independente vai aumentando. O software educativo de complexidade
crescente baseia-se precisamente neste conceito. O utilizador vai progredindo
proporcionalmente aos avanços conseguidos face aos diversos graus de dificuldade
propostos.
Teodoro e Freitas (1991) definem software educativo como ³   R SURGXWR
especificamente concebido para o ensino-aprendizagem, envolvendo normalmente um ou
mais programas de computDGRUPDQXDLVHHYHQWXDOPHQWHRXWURVPDWHULDLVGHVXSRUWH´
(60). A sua categorização pode fazer-se em função do objectivo pedagógico, destacandose aqui, pela sua larga utilização nos níveis de ensino mais baixos, os jogos educativos e
os exercícios e prática«
Os primeiros programas de software foram concebidos com o objectivo de
promover o exercício e a prática, com o predomínio de tarefas dirigidas para a aplicação
de conceitos adquiridos, isto é, referentes a conteúdos já conhecidos pelos alunos,
podendo eles apresentar ou não um domínio completo sobre o assunto. Este tipo de
software beneficia do facto de se adaptar ao ritmo do aluno e de proporcionar uma
correcção imediata às tarefas realizadas, permitindo um aperfeiçoamento das suas
aprendizagens. Nos últimos anos, o domínio de conceitos globais tem vindo a apoderarse do software. À medida que o aluno avança nas tarefas propostas pode fazer escolhas,
sendo conduzido à descoberta de um conceito por si mesmo.
Os jogos educativos permitem a aquisição de conceitos de forma lúdica,
envolvendo elementos de desafio e competição. Os utilizadores são confrontados com
desafios de modo a vencer sucessivas etapas, com um aumento progressivo do grau de
dificuldade, até conseguirem atingir determinado objectivo. O utilizador vai assim
progressivamente dominando os conceitos em curso. Este tipo de software desperta
motivação, interesse, curiosidade e pode funcionar como estímulo. Belchior e
colaboradores (1993) defendem que o recurso a estes jogos vai ao encontro de um dos
objectivos do 1º Ciclo, o qual pretende que as crianças efectuem investigações
matemáticas. Afirmam que as suas características interactivas permitem a definição de
estratégias e, com os erros, a reformulação de processos, palmilhando percursos de
aprendizagem. Também na óptica de Griffin (1995) muitos jogos educativos têm como
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base situações ou tarefas lógicas que apelam ao uso das suas capacidades matemáticas
e de resolução de problemas.
Por ter sido utilizado e ter ocupado um papel muito importante no decorrer deste
estudo, destaca-se o programa Já Está. Este programa é apresentado num CD-ROM e
foi criado em parceria pelas empresas Cnotinfor (Coimbra/Portugal) e Logotron
(Cambridge/Inglaterra) com o objectivo de apoiar o ensino da literacia e da matemática
em contexto de sala de aula. Serviu, durante esta investigação, para desenvolver,
também, nos sujeitos-caso e nos restantes alunos da turma, competências tecnológicas.
Foi concebido para ser utilizado por crianças com idades compreendidas entre os 4 e os
8 anos de idade. Apresenta várias ferramentas que garantem uma simplicidade de
utilização para as crianças e adultos. Consiste num conjunto de cinco aplicações
(Escrever, Tartaruga, Contar, Gráficos e Desenhar), concebidas e interligadas através de
um

único

interface,

que

proporciona

às

crianças

mais

pequenas

uma

utilização criativa das novas tecnologias. Todos os comandos possuem uma forma
gráfica e uma explicação auditiva. Como periféricos, apenas exige a utilização do rato ou
de outro dispositivo com funções equivalentes. O teclado apenas é necessário para
escrever. Possibilita a impressão dos trabalhos ou que sejam guardados no computador.

Figura 2 - Imagem inicial - Já Está

O programa apresenta um menu inicial que, tendo em conta o tipo de actividade
que se pretende realizar, permite seleccionar uma das cinco opções disponíveis:
Escrever, Tartaruga, Contar, Gráficos e Desenhar:
x

Escrever - Comporta actividades de iniciação à leitura e escrita e permite
combinar desenho e texto;

x

Tartaruga - Contém actividades que permitem desenvolver competências no
âmbito

do

planeamento

de

percursos,

da

orientação

espacial

e

do

desenvolvimento da lateralidade.
x

Contar - Permite ajudar a organizar os resultados de pesquisas relativas a
contagens.
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x

Desenhar - Possibilita que se desenhe livremente com diversas ferramentas
(lápis, sprays, latas de tinta). Apresenta algumas actividades para os alunos
completarem.

x

Gráficos ± Permite construir gráficos representativos de diversas grandezas,
utilizando várias representações (circular, de barras, linear).

3DUDDFHGHUDFDGDXPGRVSURJUDPDVEDVWD³FOLFDU´HPFLPDGDLPDJHP7RGRV
os programas têm uma personagem de ajuda

que se encontra no canto inferior direito

do ecrã.
Ao ³FOLFDU´QDDMXGD, tem-se acesso aos seguintes botões:
x

permite escolher uma nova actividade;

x

permite abrir um trabalho guardado;

x

permite gravar o seu trabalho;

x

permite imprimir o que está no ecrã;

x

desfaz apenas a última acção;

x

permite confirmar as escolhDVGRXWLOL]DGRU DPmRFRPRSROHJDUSDUDFLPD³VLP´HDPmR
FRPRSROHJDUSDUDEDL[R³QmR´ 

x

permite acrescentar texto no local desejado dentro da área de desenho;

x

regressa-se ao ecrã inicial ou sai-VHGRSURJUDPD³Já Está´

Este programa apresenta um Programa de Configuração para o professor onde
lhe é dada a possibilidade de alterar algumas opções disponíveis no programa. É lhe
permitido alterar o tipo de ferramentas de desenho a utilizar: canetas, pincéis, lápis,
sprays e baldes de tinta. Também pode UHPRYHU D RSomR ³VDLU´ SDUD DV FULDQoDV QmR
conseguirem sair do programa. Para se ter acesso ao Programa de Configuração para o
professor é necessário seleccionar, dentro da pasta onde o programa foi instalado, o
ícone

.
Durante a realização deste projecto de investigação, apenas se utilizou o

SURJUDPD³'HVHQKDU´

por ser este aquele que permitia ao professor/investigador criar

e adaptar as actividades e tarefas de acordo com os objectivos da investigação.
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A importância da associação da aprendizagem da Matemática com o uso de
recursos computacionais fundamenta a utilização de programas que permitam a
exploração dos conteúdos que lhe estão associados. Tal como acontece com o Já Está,
o Paint é um exemplo destes programas.
O Paint é um software de fácil acesso uma vez que faz parte integrante do
sistema operativo Windows, encontrando-se disponível na maioria dos computadores.
Neves (2001) define-o como uma aplicação de desenho que permite editar
imagens simples. Segundo este autor, pode utilizar-se o Paint para trabalhar com
documentos de imagem do tipo JPEG, GIF ou BMP, tendo sido concebido
essencialmente para criar desenhos de mapa de bits (bitmap). Disponibiliza algumas
ferramentas que possibilitam a criação de desenhos simples que se podem incluir noutras
aplicações ou adicionar à galeria de padrões para utilizar como fundo do ambiente de
trabalho.
Na descrição de Bragança e Coutinho (1996), o Paint é constituído por cinco
zonas distintas: barra de menus, barra de ferramentas (referida no programa como caixa
de ferramentas), barra de visualização e escolha de cores (caixa de cores), barra de
status (barra de estado) e área de desenho.

Figura 3 - Ambiente de trabalho programa Paint

Na barra de ferramentas podem ser escolhidas as várias opções de trabalho,
tanto de desenho como de escrita.
O trabalho com as ferramentas encontra-se bastante simplificado, sendo apenas
necessário escolhê-la através da figura auto-explicativa da barra de ferramentas.
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Ao parar o cursor em cima de cada ferramenta, aparece o nome desta e na barra
de estado aparece a sua descrição.

Quadro 3 - Descrição das ferramentas do programa Paint

6HJXQGR)UHLWDV  HVWHSURJUDPDGHSURFHVVDPHQWRGHLPDJHP³Ao possuir
um conjunto de instrumentos de apoio como traçadores de polígonos, de circunferências,
a possibilidade de traçar linhas de desenho livre, a possibilidade de preencher as formas
desenhadas com cores e padrões, rotação de formas (41) e tendo a possibilidade de
copiar partes de imagens, figuras e desenhos de outros autores possibilitam novas
experiências e uma possibilidade imensa de aumentar a sua criatividade e as suas
produções finais.
Bragança e Coutinho (1996) salientam que a aplicação Paint possibilita de uma
forma fácil e rápida, a execução de pequenos trabalhos, sendo por isso uma aplicação
bastante indicada para o desenvolvimento de aptidões dos mais novos.
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Martins (1997) fala da primazia do programa Paint face ao papel, ao afirmar que
³ « a expressão do gesto feito com o «pincel electrónico» é uniforme, não se faz sentir a
expressão da maior ou menor intensidade e velocidade do gesto, da pressão exercida
com o pincel sobre o suporte, ou ainda os «acidentes» provocados pela quantidade e
fluidez da tinta´   $V H[SHULrQFLDV GH DSUHQGL]DJHP VmR UHYHUVtYHLV SRGHQGR
rapidamente alterar-se qualquer imagem ou composição produzida, sem que o papel se
rasgue ou suje. Num estudo comparativo, realizado com adolescentes deficientes
mentais, Martins refere que ³ «  QR pFUDQ R FXUVRU p FRPDQGDGR SHOD PmR TXH HVWi
distanciada, deslocada relativamente ao campo visual ± écran, o que numa fase inicial
SDUHFH FULDU DR XWLOL]DGRU GLILFXOGDGHV QR DFHVVR D PHQXV H QD FRRUGHQDomR GD DFomR´
0DUWLQV    $ DXWRUD DFHQWXD DLQGD TXH ³a relação mão/máquina implica
coordenação, percepção e capacidade cognitiva para usar estratégias, e exige
SHUVLVWrQFLDHHQYROYLPHQWR´ (Martins, 1997, 231).
Ferrão (1997) defende que, ao vivenciar a experiência do trabalho com o Paint, as
crianças conseguem entender e manipular um conjunto de regras básicas de utilização
do computador. Tal como noutras situações, o trabalho no computador requer ³XP
contacto inicial até se atingir gradualmente um maior domínio sobre esse novo
LQVWUXPHQWR´ (Ferrão, 1997, 50). Sendo um dos programas mais utilizados nos
computadores com crianças, o Paint ³SURSRUFLRQDDRXWLOL]DGRUXPDJDPDGHRSo}HVTXH
SRGHP VHU PDQXVHDGDV FRP XPD FHUWD IDFLOLGDGH SRU XPD FULDQoD GH  RX  DQRV´
(Ferrão, 1997, 50). De acordo com a mesma autora, a evolução do desenho tem alguma
simultaneidade entre o lápis e papel e o computador, pois ³RFRPSXWDGRUpVRPHQWHXP
OiSLV GLIHUHQWH D FDEHoD GR FULDGRU p D PHVPD´ (Ferrão, 1997, 51). Assim, aos 4 e 5
anos de idade, as crianças já são capazes de entender um conjunto de regras básicas de
utilização do computador, sendo fundamental que o educador lhe faculte regras simples
de rentabilização, para que esta ferramenta seja utilizada com eficácia. Aos 5 e 6 anos, a
criança, desde que lhe tenha sido dada a oportunidade de experimentar, já desenha no
computador com alguma facilidade, conseguindo tirar proveito das suas ferramentas: ³$
FULDQoD «  SRGH LJXDOPHQWH HVFROKHU D HVSHVVXUD GDV OLQKDV FRP TXH SUHWHQGH
WUDEDOKDU LQWHUFDODQGR ILQDV JURVVDV FRP HVSDoRV H IRUPDV JHRPpWULFDV«´ (Ferrão,
1997, 51).
O Centro de Competência Nónio da Universidade do Minho tem vindo a realizar,
nos últimos anos, um curso on-OLQH LQWLWXODGR ³3HTXHQRV $UWLVWDV´ VREUH D XWLOL]DomR GR
Paint. É um curso de iniciação à utilização criativa do computador como ferramenta
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promotora da expressão plástica e destina-se a alunos até aos 12 anos (principalmente
1.º e 2.º Ciclos), embora possa ser frequentado por todos, e tem no programa Paint o seu
ponto de partida (Centro de Competência Nónio da Universidade do Minho, 2002/2009).
Alguns dos seus principais objectivos estão relacionados com o Paint dos quais
destacamos:
x

³8WLOL]DURFRPSXWDGRUFRPRXPDIHUUDPHQWDFRPSOHPHQWDUGDVDSUHQGL]DJHQV

x

Utilizar criativamente o Paint para produzir ilustrações ou outras manifestações
criativas ...

x

Melhorar o aproveitamento dos recursos físicos.´ (Centro de Competência Nónio da
Universidade do Minho, 2002/2009).
No caso mais específico da Matemática, com o Paint, é possível explorar a

visualização e as propriedades geométricas de figuras em situações diversificadas. A
percepção e a representação particular do aluno fazem com que ele interaja com
conceitos geométricos. A partir da visualização, pode levantar conjecturas, explorar
características, comparar e generalizar propriedades. O Paint permite a composição de
figuras geométricas mais complexas e desenvolver conceitos geométricos. Permite ainda
explorar especificamente noções espaciais, ao apelar a algumas noções básicas de
lateralidade como direita/esquerda, para cima/para baixo. Pode também envolver
conceitos directamente relacionados com linhas com que se pretende trabalhar
intercalando por exemplo finas, grossas com espaços e diferentes formas geométricas.
Permite, ainda, uma abordagem a diferentes tipos de padrões.
Outra ferramenta informática que pode ser disponibilizada aos alunos, no contexto
das tecnologias educativas, são os Applets. Applets ou Java-Applets, são aplicações
implementadas na linguagem Java e que possuem como características o seu tamanho
reduzido e a possibilidade de serem executados em computadores com baixo poder
computacional e com ou sem ligação à internet. Uma característica dos Applets é que
estes são normalmente enriquecidos com imagens, animações e sons que incrementam
a interactividade do aluno com os programas e que pode fazer com que as
aprendizagens sejam mais atraentes e inclusive divertidas.
Os Applets começaram a ser usados na Internet no final de 1995 com o intuito de
serem uma ferramenta para dar um incremento visual e funcional às páginas da Web
(Lemay, 1999). A sua utilização requer pouco conhecimento tecnológico tanto por parte
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dos professores quanto dos alunos (Castro-Filho & Confrey, 2001). Para o professor,
basta visitar a página onde o Applet está situado. Por parte do aluno, é suficiente utilizar
a área delimitada pelo Applet.
Durante a investigação desenvolvida, foram também utilizados dois applets
criados pelo NCTM. O NCTM (National Council of Teachers of Matemathics) é uma
associação internacional de profissionais da educação que se dedica à melhoria do
ensino da matemática. Para além de definir algumas normas e princípios (Principles and
Standards for School Mathematics) que devem ser seguidos no ensino da Matemática, é
também responsável pela produção de diferentes materiais de apoio e de suporte para os
professores. Entre esses diferentes materiais encontram-se os apllets.
Num dos applets, os alunos tinham de completar o padrão apresentado para a
frente. Para o conseguirem tinham que arrastar as figuras que se encontravam na
margem direita para o lugar correcto.
Para interagir no Applet os alunos tinham de utilizar:
x

rato ± para arrastar as figuras geométricas para o lugar correcto;

x

reset board ± VHSUHWHQGHVVHP³OLPSDU´RSDGUmR

x

next pattern ± se pretendessem mudar para um novo tipo de padrão.

Figura 4 ʹ Applet do NCTM ʹ Pattern Generator
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Na utilização do outro applet, pretendia-se que os sujeitos criassem um módulo de
um padrão que produzisse diagonais da mesma cor numa grade. Para o conseguirem,
tinham de seleccionar o número de elementos do módulo do padrão que pretendiam criar
e seleccionar a sua cor.
Em seguida, tinham que activar os botões de acção do applet para que a grade
começasse a ser preenchida com o módulo escolhido pelo aluno.
- Escolha do número de
elementos do módulo

- Módulo seleccionado
- Escolha da cor

- Botões de acção que permitem o
preenchimento da grade com o
módulo (preenchimento módulo a
módulo;
preenchimento
da
totalidade da grade; pausa, parar).

- Escolha da velocidade de preenchimento

Figura 5 - Applet NCTM - Pattern Unit Generator

No X Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia realizado em
Braga (Universidade do Minho, 2009), Lino deu a conhecer um estudo realizado com
alunos do 9 º ano de escolaridade em que se recorreu ao computador e à utilização do
DSSOHW ³$ &RUULGD´ QXPD VLWXDomR GH HQVLQR e de aprendizagem de Matemática. Este
estudo foi aplicado a 45 alunos, cuja média de idades, rondava os 16 anos. O
aproveitamento escolar dos alunos das turmas não era bom na globalidade das várias
disciplinas, essencialmente devido à falta de assiduidade regular por parte dos alunos.
No entanto, veio a verificar-se, no decorrer desta actividade, que os alunos se mostraram
interessados, trabalhadores e investiram na pesquisa, apesar de ter acontecido de uma
forma algo desorganizada. Como objectivos, foram fixados - desenvolver a capacidade
de análise e interpretação de gráficos, construir um modelo matemático através da
análise dos dados recolhidos, resolver graficamente sistemas de equações, identificar
situações onde um sistema fosse impossível ou indeterminado, descrever e explicar as
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estratégias e procedimentos utilizados, usar representações para modelar, interpretar e
analisar situações. O applet que foi utilizado foi deixado no ambiente de trabalho do
computador HIRLDSHQDVH[SOLFDGRTXHLULDPID]HUXPDH[SORUDomRGRV³PRYLPHQWRV´GRV
bonecos e respectiva representação gráfica de modo que, no final da aula, pudessem
revelar, sintetizando, o que tinham aprendido. A exploração do applet apresentou-se
como uma tarefa fácil devido, segundo a DXWRUD j H[LVWrQFLD GH XPD QDWXUDO ³ « 
empatia que os alunos têm com qualquer DSOLFDomR LQIRUPiWLFD « ´. As dificuldades
apenas surgiram na organização e sistematização dos dados recolhidos. Durante este
estudo, constatou-se que os alunos que sempre mostraram maior desenvoltura para a
Matemática evidenciaram uma maior agilidade. Porém, pôde-se observar que os alunos
com pior desempenho participaram com gosto e revelaram conseguir realizar
aprendizagens mais significativas, do que em contexto de aula sem a utilização das
tecnologias. Quando foi debatido o tipo de aula que lhes tinha sido proporcionado durante
o estudo, os alunos mostraram-se francamente satisfeitos com essD DXOD ³GLIHUHQWH´ e
muitíssimo entusiasmados. Acharam fácil trabalhar com o applet e sentiram-se mais
motivados para estudar Matemática. Nas considerações finais do estudo, é referido que
os alunos sentir-se-ão mais atraídos pela aprendizagem da Matemática se forem
utilizados recursos/instrumentos tecnológicos. Não se pode continuar a usar apenas os
manuais, fichas de trabalho, ou resolver problemas ligados à vida real, sem usar, para
esse efeito, os instrumentos de que actualmente se dispõe. Constatou-se que aqueles
TXH KDELWXDOPHQWHGL]HP ³QmRJRVWRGH 0DWHPiWLFD´ DGHULUDP GHIRUPDHVSRQWkQHD j
realização das actividades e alguns até tomaram posições de liderança dentro do seu
grupo, na execução das tarefas. A utilização das TIC na Matemática, não só potencia a
aprendizagem dos alunos, como a formação dos professores.
Com a modernização das tecnologias, surgem nas escolas os quadros
interactivos. Um Quadro interactivo é um dispositivo de apresentação que é ligado ao
computador. As imagens do computador são projectadas para o quadro através de um
projector de vídeo onde podem ser vistas e manipuladas. Os utilizadores podem controlar
o software no seu computador ou no próprio quadro. Podem adicionar notas e usar
canetas próprias para o quadro interagindo, assim, no próprio quadro. Permite que o
professor ou o aluno guardem, em formato digital, o que produziram no quadro
possibilitando que volte a ser utilizado num outro momento e espaço. O Quadro
interactivo permite, também, a conexão com outros periféricos como máquinas
fotográficas ou de vídeo e possibilita a apresentação de imagens em tamanho maior
favorecendo uma melhor exploração de conteúdos.
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As aplicações interactivas são essenciais para os educadores que querem
envolver os seus alunos numa aprendizagem com recurso à tecnologia. O quadro
interactivo é um dispositivo que combina essas qualidades, oferecendo experiências de
aprendizagem partilhadas a grupos de alunos bem como em ambientes de aprendizagem
à distância (EDUCARE HOJE, 2005).
Também Ball (2003) refere que a utilização do quadro interactivo encoraja os
professores a planear as aulas que tenham actividades interactivas para toda a turma
permitindo-lhes que olhem para a turma em vez de estarem preocupados com o teclado,
concentrando-se nas respostas dos alunos.
Num estudo sobre o uso dos quadros interactivos em sala de aula, levado a cabo
pelo Centro de Competência da Universidade de Aveiro que realizou em escolas da sua
área, foi possível verificar que:
x

A motivação de alunos e professores nas actividades com utilização do quadro é
evidente;

x

A concepção de materiais e as estratégias de utilização dos equipamentos requer
um grande investimento em termos de tempo;

x

Nem todos os professores com quadros interactivos disponíveis nos seus
HVSDoRVGHWUDEDOKRHVWmRUHFHSWLYRVDHVWD³QRYDWHFQRORJLD´

x

As experiências que estão a ser desenvolvidas são interessantes e devem ser
partilhadas com os outros.
As ferramentas de apresentação estão cada vez mais presentes nas escolas.

Apesar de essa realidade não acontecer, ainda, na grande maioria das escolas do 1º
Ciclo do nosso país, o Plano Tecnológico tem contribuído para uma grande disseminação
de quadros interactivos pelas salas de aula das escolas dos outros ciclos de ensino.
Há alguns estudos que referem que o uso desta tecnologia tem efeitos positivos
nas aprendizagens dos alunos, aumentando os níveis motivacionais. Gerard et al (1999)
referem que o uso dos quadros interactivos aumenta a alegria e motivação nas aulas
para professores e alunos, ao permitir um uso mais variado e dinâmico dos recursos.
Levy (2002) refere que aumenta a motivação dos alunos e professores e Yager (1991)
acredita que apresentações multissensoriais aceleram e aumentam a compreensão e
que, além disso, prendem por mais tempo a atenção de quem está a assistir. Por outro
lado, experiências em escolas de diversos países demonstraram que a inserção de um
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quadro interactivo em sala de aula altera as metodologias usadas pelos professores
contribuindo para a melhoria dos resultados dos alunos. Por exemplo, Smith (1999) refere
que os quadros interactivos inspiram os professores a mudar a sua pedagogia usando
mais as TIC, encorajando o seu desenvolvimento profissional.
Em 2002, a Universidade de Windsor conduziu um estudo que pretendia analisar
o impacto da utilização do quadro interactivo ao nível da Linguagem em alunos com
necessidades educativas especiais. O estudo pretendia investigar especificamente as
seguintes questões: ³,Ui R 4, SURPRYHU D DTXLVLomR GH FRPSHWrQFLDV OLQJXtVWLFDV HP
alunos com necessidades educativas especiais; estimula uma participação mais activa
nas actividades realizadas em sala de aula? Será que o QI desenvolve o processo ensino
HDSUHQGL]DJHPGRVDOXQRVFRPQHFHVVLGDGHVHGXFDWLYDVHVSHFLDLV"´
De forma a atingir os objectivos do estudo, foi colocado um quadro interactivo
numa escola de Windsor por um período de um mês. O professor que esteve envolvido
no estudo teve formação na utilização do quadro interactivo e no software específico,
bem como instruções para que fizesse um uso constante do quadro interactivo durante
duas semanas para todas as actividades que desenvolvessem a componente linguística.
Após a aula, o professor facultava a cada aluno cópias de todas as anotações tomadas
durante a aula (guardadas em formato digital), e desta forma, os alunos poderiam estar
com toda a sua atenção focada nas actividades da aula. Todas as intervenções dos
alunos eram, de igual modo, gravadas.
Este estudo englobava três fases: uma primeira fase anterior à utilização do
quadro interactivo, uma segunda fase introdutória ao quadro interactivo, e por fim, uma
última fase após a utilização do quadro interactivo. Durante a primeira fase, os alunos
teriam as suas aulas a decorrer da forma habitual; de seguida, esses alunos assistiriam a
aulas que contavam com algum apoio do quadro interactivo; durante a terceira fase do
estudo, o quadro interactivo era continuamente utilizado durante as aulas. Os alunos
foram alvo de uma avaliação anterior e posterior à utilização do quadro interactivo. De um
modo geral, foi possível chegar às seguintes conclusões gerais:
x

Os alunos com dificuldades comportamentais melhoraram significativamente os
seus níveis de participação na aula;

x

A utilização do QI foi substancialmente positiva para os alunos com perturbações
sensoriais e tácteis, dado que as ferramentas do quadro interactivo facilitavam
imenso o seu contacto com o quadro, bem como da escrita.

37

&ĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙ĞŽƐƉĂĚƌƁĞƐŶĂDĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚŽϭǑŝĐůŽ

x

Embora os resultados não representem grandes alterações nas aquisições de
competências linguísticas, verificou-se um nível significativamente mais elevado
de participação dos alunos com maiores dificuldades, manifestando maior
confiança nas suas tarefas.

Na opinião de Cogill (2004), citado por Spínola (2009), a utilização do Quadro
interactivo surte efeito para:
1. Estruturar a aula
2. Poupar tempo na escrita
3. Utilizar a tela com informação visível e perceptível por todos
4. Demonstrar competências
5. Atrair e reter a atenção das crianças
6. Mostrar imagens ou textos que nem sempre estão acessíveis a todos
7. Incentivar a turma com quizzes, diagramas e outros objectos visuais
8. Aumentar a participação da turma incentivando os alunos a escreverem as
respostas no quadro
9. Guardar o trabalho e poder revê-lo e analisá-lo mais tarde
10. Ajudar e permitir que os alunos criem as suas próprias apresentações
11. Promover o trabalho colaborativo
12. Aumentar as competências cognitivas dos alunos
Smith (2001) elaborou um relatório onde avalia a introdução do uso de quadros
interactivos em seis escolas primárias em Kent (Reino Unido). Descreve a introdução dos
quadros interactivos em turmas completas e também em grupos. Em particular, descreve
o impacto em Línguas e Matemática; Verifica, também, os problemas causados pela sua
localização e posição, concluindo a importância para o uso efectivo do quadro que é o
treino e a utilização de forma apropriada do software.
A utilização de algumas das ferramentas pedagógicas disponíveis pode potenciar
o uso do quadro interactivo. Os applets que se utilizaram durante esta investigação são
um exemplo dessas ferramentas que podem ser usadas pelos professores directamente
no quadro interactivo sem necessidade de usar outro software.
Na dissertação de mestrado de Spínola (2009), apresentada à Universidade de
Aveiro, conclui que o quadro interactivo ³pode efectivamente ser utilizado na aula para
aumentar o interesse e o empenho dos alunos, já que possibilita diversificar estratégias e
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metodologias, facilitando deste modo a construção da aprendizagem.´ A autora considera
que o quadro interactivo desperta e motiva os alunos de todos os níveis de escolaridade
para a realização de novas descobertas pois faz recurso de uma aprendizagem baseada
em aplicações multimédia (imagens e sons associados a textos, etc.). Os alunos
consideraram que esta ferramenta lhes proporciona um maior envolvimento durante a
aprendizagem, num ambiente onde são incentivados a aprender e a interagir com
sucesso com os colegas, os professores e com a tecnologia. Os alunos do 1º Ciclo
afirmaram gostar das aulas quando usam o quadro interactivo e que se esforçam e
RXYHP DWHQWDPHQWH R SURIHVVRU GXUDQWH D DXOD H ³que aprendem muito e lembram-se
PDLV GDV FRLVDV TXH YLUDP RXYLUDP H IL]HUDP QR TXDGUR´ (142). Os alunos não
encontram dificuldades quando interagem com o quadro e acham mais fácil e divertido
trabalhar com os colegas. A totalidade dos educandos afirma que gostava de usar o
quadro interactivo mais vezes em sala de aula. Para que haja uma efectiva
implementação e rentabilização do quadro interactivo em contexto de aprendizagem, a
autora do estudo recomenda que este esteja permanentemente numa sala de aula,
colocado numa parede e ligado ao projector fixo no tecto. Deste modo, é possível
eliminar a possível apreensão dos professores e alunos em trabalhar com este
equipamento e evitar eventuais acidentes no quadro e nos fios. Este procedimento
eliminaria ainda a necessidade de calibrar constantemente o quadro.
Havendo na Escola do 2º ciclo do Agrupamento salas equipadas com Quadro
interactivo procurou-se, neste estudo, possibilitar aos alunos do 1º ano de escolaridade
um contacto com essa ferramenta tecnológica. Para além da colaboração entre escolas
de diferentes ciclos do mesmo agrupamento ter possibilitado uma partilha de
equipamentos possibilitou, também, uma troca de experiências e saberes entre docentes
e permitiu aos alunos o contacto com uma ferramenta informática que ainda não estava
presente na sua sala de aula.
No Quadro interactivo Interwrite é possível criar, manipular e visualizar
informação, controlar o computador com o recurso a canetas específicas. Durante a
WDUHID³5HFWkQJXORVFRORULGRV´RVDOXQRVLQWHUDJLUDPFRPXPDSSOHWGR1&70QR4XDGUR
interactivo e com a sua caneta seleccionaram o número de elementos do módulo do
padrão e a cor das células.
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A utilização do quadro interactivo neste estudo permitiu aos alunos do 1º ano de
escolaridade um contacto com uma tecnologia que na maioria dos casos só acontece
com a entrada no 2º Ciclo do Ensino Básico.
Durante a intervenção didáctica, foram cinco as ferramentas informáticas
utilizadas pelos sujeitos da investigação. Foi utilizado o Programa ³-i(VWi´ $SSOHWV GR
NCTM, o programa PaintRFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´HXPTXDGURLQWHUDFWLYR³,QWHUZULWH´
Neste ponto, procurou-se fazer referência a alguns estudos realizados sobre a utilização
de algumas ferramentas informáticas em meio escolar ao mesmo tempo que se
destacaram as ferramentas informáticas que assumiram um papel mais relevante durante
este estudo. Todas elas serviram para desenvolver competências tecnológicas e
matemáticas nos sujeitos da investigação.
As opções metodológicas parecem, assim, multiplicar-se e, apesar de o
computador no ensino não se resumir a teclado, rato, utilização de alguns softwares,
torna-se imprescindível a proposta de tarefas que promovam a capacitação para o uso
das tecnologias. Falamos de competências necessárias ao desenvolvimento de algumas
actividades em ambiente virtual: conhecer a plataforma, as ferramentas, programas,
como se coloca um CD, como se participa num fórum ou blog. Trata-se de um contacto
fundamental, uma vez que há alunos pouco familiarizados com este universo tecnológico
e, assim se possibilita a todos uma informação comum sobre as ferramentas e sobre os
materiais virtuais em curso. Só dominando os procedimentos informáticos básicos é
possível uma concentração em tarefas de nível superior proporcionadas pelos inúmeros
recursos que as diferentes ferramentas informáticas possibilitam.

2 - Padrões no 1º ciclo
Definir a Matemática como a ciência das regularidades e dos padrões tem sido
uma ideia amplamente aceite pelos matemáticos. O interesse pela busca de
regularidades e de padrões geométricos, de números e figuras acompanha esta ciência
desde a antiguidade e, portanto, os matemáticos atribuem à matemática o objectivo de
³descobrir regularidades onde parece vingar o caos, ou seja, no meio da desordem e
confusão extrai-se a estrutura e a invariância. Pode mesmo considerar-se que a essência
da Matemática consiste em descobrir padrões e o nosso espírito parece estar preparado
para descobrir relações ± procuramos encontrar a ordem escondida´ 9DOH HW DO
6). Esta procura atribui ao matemático, segundo Devlin (2002), a função de examinar
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padrões abstractos ± padrões numéricos, padrões de forma, padrões de movimento,
SDGU}HVGHFRPSRUWDPHQWR«
Na realidade, vive-se num mundo de padrões e com eles interagimos diariamente:
nas fases da lua; nos favos hexagonais das abelhas; na música; na arquitectura; no
FRPSRUWDPHQWRKXPDQR«
Reconhecer padrões permite, não só, o desenvolvimento de competências
matemáticas mas também um melhor conhecimento do mundo que nos rodeia. Segundo
Hohmann & Weikart (1997), actividades que envolvem diferenças e variações graduais,
criação de padrões e ordenação constituem uma forma importante de levar as crianças a
organizar e encontrar sentido neste mundo. No decorrer das suas brincadeiras, são
muitas vezes confrontadas com situações cuja resolução envolve processos de seriação,
classificação, ordenação. Nem sempre a sua lógica sobre as diferenças é a mais
correcta, pois encontram-se numa fase em que estão a desenvolver o sentido da ordem.
Para isso, contribuem as tentativas de organizar e expressar a sua compreensão das
diferenças, séries e padrões que, por parte, do educador devem sempre ser apoiadas e
incentivadas.
6mR LGHLDV GHIHQGLGDV SHOR 1&70 ³Encontram-se padrões por todo o lado.
Quando encorajadas a observar padrões e a exprimi-los matematicamente, as crianças
começam a compreender como a matemática se aplica ao mundo em que vivem.
Identificar e trabalhar com uma grande variedade de padrões ajuda a desenvolver a
capacidade de classificar e ordenar informação. Relacionar padrões numéricos com
padrões geométricos e com medidas ajuda a estabelecer conexões entre diferentes
tópicos matemáticos. Tais conexões alimentam o tipo de pensamento matemático que
constitui a base para ideias mais abstractas estudadas nos níveis posteriores´  
Vale, Palhares, Cabrita e Borralho (2006) consideram que, ao nível do Ensino
Básico, os padrões são um tema transversal que proporcionam uma boa base para a
aprendizagem da álgebra. O estudo dos padrões, tal como Orton e Orton (1999) afirmam,
contribuem para a construção de uma imagem mais positiva da Matemática; atraem e
motivam os alunos, porque apelam à sua criatividade; permitem o estabelecimento de
conexões matemáticas; ajudam a desenvolver a capacidade de classificar e ordenar
informação; permitem a compreensão da ligação entre a Matemática e o mundo em que
se vive e promovem o desenvolvimento das capacidades e competências dos alunos.
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É neste sentido que o Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências
essenciais (DEB, 2001) define que a matemática deve ³SURFXUDU UHJXODULGDGHV ID]HU H
testar conjecturas, fRUPXODUJHQHUDOL]Do}HV´   No mesmo documento, é ainda referido
que os alunos ao longo dos três ciclos do Ensino Básico devem desenvolver:

x

a

predisposição

para

procurar

padrões

e

regularidades

e

para

formular

generalizações em situações diversas, nomeadamente em contextos numéricos e
geométricos;

x

a aptidão para analisar as relações numéricas de uma situação, explicitá-las em
linguagem corrente e representá-las através de diferentes processos, incluindo o uso
de símbolos;

x

a aptidão para concretizar, em casos particulares, relações entre variáveis e fórmulas
e para procurar soluções de equações simples.
No documento A Matemática na educação básica de Abrantes, é também

atribuída relevância à exploração de padrões e regularidades quando referem que ³2
reconhecimento de regularidades em Matemática, a investigação de padrões em
sequências numéricas e a generalização através de regras que os próprios alunos podem
formular permitem que a aprendizagem da Álgebra se processe de um modo gradual e
ajudam a desenvoOYHUDFDSDFLGDGHGHDEVWUDFomR´(Serrazina e Oliveira, 1999, 111).
1DySWLFDGH9DOHHWDO  RHVWXGRGRVSDGU}HVDMXGDRVDOXQRVD³aprender
uma matemática significativa e/ou envolver-se na sua aprendizagem facultando-lhes um
ambiente que se relacione com a sua realidade e experiências´  
É, portanto, necessário que a prática pedagógica envolva o aluno no estudo dos
padrões de modo a fomentar uma formalização gradual do pensamento matemático.
Vem também neste sentido a opinião de Isabel Vale et al (2009), a qual atribui à
educação matemática ³R REMHFWLYR GH DMXGDU D GHVRFXOWDU D PDWHPiWLFD SUHVHQWH QDV
mais variadas situações, promovendo a formação de cidadãos participativos, críticos e
confiantes nos modos como lidam com a matemática. Para isso é preciso destacar a
especificidade da matemática nomeadamente como ciência das regularidades e da
OLQJXDJHP GRV Q~PHURV GDV IRUPDV H GDV UHODo}HV´ (58). Os mesmos autores
acrescentam, ainda, que a competência matemática que todos os alunos devem
desenvolver ao longo da educação básica inclui, entre outros aspectos, a ³SUHGLVSRVLomR
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para raciocinar matematicamente, isto é, para explorar situações problemáticas, procurar
regularidades, fazer e testar conjecturas, formular generalizações, pensar de maneira
OyJLFD´  
Também o novo Programa de Matemática do Ensino Básico, homologado a 28 de
Dezembro de 2007, o qual apela à exploração e investigação de regularidades logo
desde o primeiro ano de escolaridade. Este documento aponta como um dos objectivos
gerDLVGR (QVLQR %iVLFR R VHU FDSD]GH ³Explorar regularidades e formular e investigar
conjecturas matemáticas´   $TXL DV UHIHUrQFLDV DRV SDGU}HV DWUDYHVVDP RV TXDWUR
anos de escolaridade e surgem ao longo dos grandes temas em que se encontra
organizado: Números e Operações, Álgebra, Geometria (incluindo a medida) e
Organização e tratamento de dados.
No tema Números e Operações é possível encontrar referências a termos como
padrões, regularidades, sequências, regra, lei de formação e sucessões. O Programa de
Matemática do Ensino Básico 1º Ciclo Anotado (2010) refere a importância do estudo das
regularidades no 1º Ciclo - ³Os alunos devem procurar regularidades em sequências de
números finitas ou infinitas (estas usualmente chamadas sucessões), e podem também
observar padrões de pontos e representá-los tanto geométrica como numericamente,
fazendo conexões entre a geometria e a aritmética. Este trabalho com regularidades
generalizáveis, segundo regras que os alunos podem formular por si próprios, ajuda a
desenvolver a capacidade de abstracção e contribui para o desenvolvimento do
pensamento algébrico´  
No tema Geometria e Medida, relativo ao 1º Ciclo, as indicações Metodológicas
DSRQWDP SDUD TXH VH REVHUYHP ³trabalhos de arte decorativa (azulejos, bordados e
tapetes ´ GHIHQGHQGR HVWD FRPR IRQWH GH PRWLYDomR SDUD D H[SORUDomR GH ³aspectos
UHODFLRQDGRVFRPVLPHWULDVHSDYLPHQWDo}HV´HGD³EHOH]DYLVXDOTXHDPDWHPiWLFDSRGH
proporcionar´  
Porém, um dos grandes desafios deste novo Programa situa-se no domínio da
Álgebra, uma vez que se considera como uma forma de pensamento matemático desde o
1º CLFOR H WDO FRPR p GHIHQGLGR SRU 9DOH HW DO   UHFRUUHQGR D 0DVRQ   ³A
observação de padrões, a sua descrição e generalização tem sido considerada uma
abordagem relevante na transição da aritmética para a álgebra´  
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Trata-se de referências que confirmam o interesse crescente em torno dos
padrões e regularidades no ensino da matemática, viabilizando a importância deste
estudo.

2.1 - Conceitos e tipologias
À primeira vista, o conceito de padrão pode parecer simples. No entanto, parece
haver alguma dificuldade em eleger uma definição com a qual todos os investigadores
estejam de acordo.
Na opinião de Papic e Mulligan (2005), um padrão pode ser definido como uma
regularidade numérica ou espacial, debruçando-se a matemática sobre a relação
existente entre os vários componentes de um padrão.
De acordo com Vale et al (2005), o conceito de Padrão é utilizado quando há
referências a uma disposição ou arranjo de números, formas, cores ou sons onde se
detectam regularidades que interagem entre si de acordo com regras lógicas. Procurar a
lógica destas relações é, na opinião de Davis e Hersh (1995), o objectivo da matemática.
Todavia, o conceito de padrão não se reduz à ideia de repetição. Os mesmos autores
(id) FRPSOHPHQWDPHVWDVHQWHQoDFRPDDILUPDomRGHTXH³ao conceito de padrão estão
associados termos como: regularidade(s), sequência, motivo, regra e ordem´
Stewart (1996, 11) fala da grande diversidade de padrões que nos rodeiam,
podendo ser numéricos, geométricos, de movimento e do espaço. A numeração das
casas de uma rua pode apresentar um padrão: números pares de um lado e ímpares do
outro. Os mosaicos e azulejos de decoração, geralmente, compõem um padrão
geométrico. Quando se caminha usa-se XP SDGUmR ³os pés tocam o solo de forma
regular: esquerda- direita, esquerda-direita, esquerda-direita´ 6WHZDUW 
Recorrendo ainda a Stewart (id ³a mente e a cultura humanas desenvolvem
um sistema formal de pensamento para reconhecer, classificar e explorar padrões´
Padrões que, conforme o critério de classificação, podem assumir diversas tipologias:
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x

os que apelam aos orgãos dos sentidos ± DXGLWLYRVWiFWHLVYLVXDLV«

x

referentes ao movimento ± estático ou animado;

x

de repetição ± repetitivo ou não;

x

relativos à ordem ± crescente ou decrescente;
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x

os predominantemente matemáticos ± numéricos, geométricos ou mistos;

x

«

Já Zazkis e Liljedahl (2002) consideram que se podem identificar seis
tipologias diferentes de padrões:
x

padrões numéricos;

x

padrões geométricos;

x

padrões em procedimentos computacionais;

x

padrões lineares e quadráticos;

x

padrões repetitivos.
Vale et al  GHILQHPRVSDGU}HVGHUHSHWLomRFRPR³o padrão no qual há um

motivo identificável que se repete de forma cíclica indefinidamente´  
Um exemplo de um padrão repetitivo é a sucessão de dias da semana. Vale et al
(2009) defendem que este tipo de padrões deve ser trabalhado com crianças pequenas,
PDV SUHIHUHQFLDOPHQWH QXPD ³exploração mais aprofundada que abrange ideias
matemáticas fortes, incluindo processos de generalização onde o pensamento algébrico
é fulcral´   1D RSLQLmR GHVWes autores devem evitar-se as meras explorações
superficiais com padrões, mesmo quando se trata de um trabalho com crianças
pequenas. O estudo dos padrões deve iniciar-se com padrões simples, do tipo AB, AB,
AB, com manipulação de figuras que se alteram sucessivamente. No entanto, deve
prolongar-se com a exploração de padrões de outro tipo, como AAB, AAB, AAB ou ABB
$%%$%%«HJUDGXDOPHQWHFRPSOHPHQWDUDXWLOL]DomRHPDWHULDLVFRPDOHUWDV³para a
estrutura do padrão, independentemente dos referentes originais, por permitir comparar e
por proporcionar um caminho para a abstracção e para a generalização´ 9DOH et al,
2009, 14)
Os padrões de crescimento inserem-se nos padrões não repetitivos, como os que
envolvem a sequência dos números naturais. Os mesmos autores defendem que este
tipo de padrões fornece explorações mais ricas e variadas, contribuindo para o
desenvolvimento da capacidade de abstracção. (16)
Um padrão numérico, como o da sucessão de Fibonacci, representa uma
regularidade, um modelo, uma sequência, onde é possível identificar o próximo número.
Todavia, a simples sequência 1212121212«QmRUHSUHVHQWDXPSDGUmRQXPpULFRGDGR
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que aqui não se questiona o conceito de número nem as relações entre eles. Na
realidade, este é do mesmo tipo que ABABABAB$%«
Na exploração dos padrões geométricos, apela-se à forma, congruência e
semelhança, ao passo que nos mistos se associam estes dois temas. Exemplos desta
DVVRFLDomRVmRRVQ~PHURVILJXUDGRV WULDQJXODUHVTXDGUDQJXODUHV« 
Perante a diversidade de padrões, cabe ao professor a responsabilidade de
planear, aplicar e avaliar as abordagens dos diversos tipos de padrões de modo a
maximizar a aprendizagem e o desenvolvimento das competências que lhe estão
associadas.

2.2 - Importância do trabalho com e sobre padrões
Tal como foi referido anteriormente, os padrões são já considerados por muitos
investigadores como

a essência da matemática. Encontram-se subjacentes à

diversidade dos tópicos matemáticos e proporcionam aos alunos a oportunidade de
observar, verbalizar as suas generalizações e registá-las simbolicamente (English &
Warren, 1998). E o facto de verbalizarem relações, registarem e de fazerem previsões
desenvolve, de acordo com Barros e Palhares (1997), o pensamento e o raciocínio
matemático, principalmente o raciocínio lógico.
Vale, et al (2005) apelam à exploração dos padrões no ensino da matemática por
considerarem que se trata de uma forma de ajudar os alunos a realizar uma
aprendizagem significativa da matemática e lhes permitir um maior envolvimento na sua
aprendizagem ao mesmo tempo que lhes faculta um ambiente de aprendizagem mais
próximo da sua realidade e das suas experiências.
É, também, reconhecido por vários investigadores que o trabalho com e sobre
padrões facilita a aquisição e desenvolvimento de competências matemáticas
nomeadamente, no que se relaciona com a generalização, a resolução de problemas, a
comunicação (em) matemática (Nummela & Rosengren, 1986; Payne & Huinker, 1993;
McClain & Cobb, 1999 citados por Copley 2000). Vale & Pimentel (2005) afirmam que a
procura e identificação de padrões utilizam e enfatizam a exploração, investigação,
conjectura e prova, desafiando os alunos a recorrer às suas destrezas de pensamento e
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ordem. Nickson (2000) acrescenta ainda o desenvolvimento da capacidade espacial e da
aprendizagem de conceitos geométricos.
Outros pesquisadores como Mason (1996) encaram o estudo com generalização
de padrões como importante para que os alunos criem expressões algébricas ou
mecanismos que conduzam a estas, dando sentido à utilização dos símbolos e ao
pensamento algébrico. Trata-se de uma opinião partilhada por Lee (1996) e English &
Warren (1998) que se referem à exploração dos padrões como forma de chegar ao
formalismo algébrico. Também Lee e Freiman (2006) corroboram esta ideia ao afirmarem
que o contacto precoce com padrões matemáticos potencia o desenvolvimento da
linguagem algébrica e facilita a realização de actividades de álgebra. Kaput (1999) sugere
que em tarefas referentes à análise de padrões e regularidades sejam utilizados
símbolos. Na sua perspectiva, este tipo de tarefas contribui para que os alunos se sintam
mais seguros e confortáveis a trabalhar com símbolos, e permite que estes experimentem
a Matemática de uma forma que incentive a compreensão. Os alunos devem ser
incentivados, desde cedo, a desenvolver capacidades que lhes permitam identificar e
descrever padrões e regularidades bem como continuar um determinado padrão ou criar
novos padrões.
Vale & Pimentel (2005) confirmam que o aspecto generalizador da Álgebra é
valorizado pelo trabalho com padrões numéricos ou figurativos, pois torna propício o
desenvolvimento do pensamento algébrico ao promover investigação e manipulação
adequada para a descoberta de uma regra geral que identifique todos os casos
SDUWLFXODUHV 6HJXQGR DV DXWRUDV ³Na medida em que a matemática é a ciência dos
padrões, ela trata da procura da estrutura comum subjacente a coisas que em tudo o
resto parecem completamente diferentes. Deste modo o uso de padrões é uma
componente poderosa da actividade matemática, uma vez que a sua procura é
indispensável para conjecturar e generalizar´ 9DOH 3LPHQWHO
Vale e tal   FODULILFDP TXH D ³álgebra pode ser definida como um sistema
matemático utilizado para generalizar algumas operações matemáticas permitindo que
letras ou outros símbolos substituam os números´ (6) Citam ainda a opinião de Tall
 TXHVHUHIHUHjiOJHEUDFRPR³DJHQHUDOL]DomRGDDULWPpWLFD´TXHWHPFRPREDVH
a procura de padrões numéricos.
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Neste contexto, uma prática pedagógica que recorra aos padrões como opção
metodológica contribui para o desenvolvimento de diversas competências matemáticas e
transversais a outras áreas do currículo.
Threlfall (1999), num estudo que realizou com crianças entre os três e os cinco
anos de idade, defende que o uso de padrões repetitivos constitui um veículo para o
trabalho com símbolos, um caminho conceptual para a Álgebra e um contexto para a
generalização. No entanto, verificou que as crianças mais novas podem gerar padrões
repetitivos usando métodos rítmicos, não os compreendendo. A regularidade de um
padrão repetitivo pode ter por base um ritmo que lhes permite realizar com sucesso a sua
continuação ou a generalização do seu próprio padrão repetitivo. O mesmo autor
verificou, no entanto, que, na generalização de padrões, a abordagem rítmica não é
suficiente, sendo necessário que os alunos compreendam a unidade que se repete.
Nestas idades, as crianças nem sempre têm desenvolvidas capacidades que lhes
permitem explorar o conceito de unidade que se repete. Neste contexto, Threlfall sugere
que o trabalho com padrões repetitivos seja continuado para além dos primeiros anos
com a intenção de aprofundar a exploração do padrão com base na compreensão dessa
unidade. Na opinião do autor, com alunos mais velhos, será possível estabelecer
generalizações com significado.
Bishop (1995) realizou, nos Estados Unidos da América, um estudo que envolveu
alunos dos 7º e 8.º Anos e considerou ser necessário recolher mais informação acerca do
modo como os alunos pensam sobre padrões. O autor estudou as estratégias usadas
pelos alunos na resolução de problemas que envolviam sequências de perímetros e de
áreas de figuras (neste caso, usando como unidade de comparação uma unidade de
área), para encontrar os perímetros e as áreas de figuras de certa ordem, para
generalizar as relações no padrão e para as representar simbolicamente. Na análise dos
resultados obtidos durante a sua investigação, surgem quatro tipos de pensamento
utilizados na análise dos padrões desse estudo:
1. modelo e contagem;
2. descrição das relações com operações únicas;
3. figuras consecutivas;
4. expressões simbólicas apropriadas.
Os alunos que se encontram no primeiro grupo representam as figuras do padrão e
realizam contagens de modo a encontrar a área ou o perímetro de cada uma delas, sem
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que para isso identifiquem a relação entre a sua ordem e o seu perímetro ou a sua área.
Quando lhes é pedido que generalizem o método para determinar o perímetro ou a área,
dão indicações verbais para a contagem dos números de lados da figura. No segundo
caso, identificam a existência de uma relação entre a ordem da figura e o seu perímetro
ou área, no entanto, não a compreendem inteiramente, expressando-a apenas com uma
operação simples. Os que constituem o terceiro grupo são capazes de estabelecer
relações entre o perímetro ou a área de figuras consecutivas. Apesar de esta estratégia
conduzir ao resultado correcto no caso de a ordem da figura ser pequena, não
generalizam toda a situação. Os alunos do último grupo reconhecem as relações entre a
ordem de uma figura e o seu perímetro ou área e expressam-nas simbolicamente. Este
estudo sugere, ainda, que a realização de tarefas que envolvam padrões promove a
capacidade de pensar sobre relações matemáticas e de expressá-las simbolicamente.
Segundo o autor, deve dar-se especial atenção à identificação e representação de
relações entre as componentes de um padrão, uma vez que os alunos que não
conseguem desenvolver expressões simbólicas têm dificuldades em usar equações para
responder a questões sobre padrões.
Na sua dissertação de mestrado, Modanez (2003) propôs-se realizar uma análise
sobre o modo como uma sequência de ensino baseada nos padrões geométricos poderia
proporcionar aos alunos a introdução ao pensamento algébrico. Na realização das
primeiras tarefas, a autora observou algumas dificuldades por parte dos alunos na
realização da descrição e justificação de algumas respostas. No entanto, com o decorrer
do tempo, e devido às características das tarefas aplicadas, os alunos foram-se
apresentando mais autónomos, além de conseguirem levantar hipóteses e justificarem
conjecturas com mais facilidade. Tal como já tinha verificado Amaral (2003) no seu
trabalho, também Modanez verificou que os alunos não recorriam aos conteúdos
trabalhados anteriormente para resolver as tarefas. Em particular, a maioria dos alunos
não recorreu aos seus conhecimentos sobre área e perímetro durante a resolução das
tarefas. Por outro lado, a autora refere que os alunos não sentiram dificuldades em
utilizar os diferentes tipos de registo, conseguindo converter os dados presentes nas
figuras em dados numéricos. Desta forma, depois de analisar o desempenho dos alunos,
Modanez considera que a metodologia adoptada contribuiu de uma maneira significativa
para o desenvolvimento do seu pensamento algébrico.
Pegg e Redden (1999) consideram que muitas das críticas associadas à
aprendizagem da álgebra poderiam ser minimizadas se esta fosse introduzida com o
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recurso à exploração de padrões. Também Ferrini-Mundy, Lappan e Phillips (1999)
descrevem como o conhecimento matemático pode ser desenvolvido através da
resolução de problemas que envolvam padrões e como a álgebra surge como um modo
de generalizar e representar esse conhecimento. Por sua vez, Schultz (1999) também
apresenta uma forma diferente de apresentar a álgebra aos alunos. Segundo este autor,
assim que estes completam diferentes tipos de sequências, baseadas em objectos,
figuras ou números, e comunicam aquilo que estão a fazer, estão a desenvolver a
linguagem algébrica. Curcio, Nimerofsky, Perez e Yaloz (1997) também relatam o
trabalho que desenvolveram com os seus alunos, onde procuram descrever o entusiasmo
por eles sentido quando lhes é dada oportunidade para resolver problemas, explorar
padrões e fazer conjecturas. Os mesmos autores acreditam que, assumindo uma
abordagem indutiva na generalização de padrões, são proporcionadas aos alunos,
experiências significativas, começando-se a desenvolver o raciocínio algébrico.
Orton e Orton (1994) apresentam quatro estudos que realizaram com indivíduos
de diferentes níveis etários. Um destes foi realizado com adultos e outro com um grupo
de 350 crianças com idades entre os 11 e os 12 anos. Nos restantes estudos, recorreram
a entrevistas individuais realizadas a alunos entre os 9 e os 13 anos de idade.
Pretendiam compreender a percepção e o uso que os alunos atribuíam aos padrões e o
tipo de generalizações que conseguiam descrever. Foi proposto ao grande grupo de
alunos que analisasse os números presentes nas linhas da seguinte figura:

Figura 6 - Padrão (Orton & Orton, 1994, 409)

Perante esta proposta, a maior parte dos alunos explicou as sequências,
recorrendo apenas às diferenças que existiam entre termos sucessivos. Foi também
pedido que mostrassem as expressões algébricas relativas a cada sequência numérica.
No entanto, os alunos mostraram alguma dificuldade perante esta tarefa e somente

50

Capítulo 2 ʹ Enquadramento Teórico

metade conseguiu realizar algumas tentativas. Por exemplo, perante a linha A, mais de
40% não responde e apenas 4% escreve a expressão n2, ou equivalente. Todavia,
verificou-se uma tendência para o uso da linguagem natural na expressão de
generalizações próprias, havendo mais de 50% dos alunos a referirem-VHD³TXDGUDGRV
SHUIHLWRV´RX³Q~PHURPXOWLSOLFDGRSRUHOHSUySULR´
No estudo que recorreu a entrevistas individuais a 24 alunos com 11 e 12 anos de
idade, os investigadores procuraram analisar a percepção dos indivíduos perante a
exploração de padrões numéricos, baseados em sequências de algumas figuras
construídas com paus de fósforos. Pretendia-se que, perante diversos padrões, os
indivíduos indicassem o número de fósforos necessários para a formação das figuras da
sequência e que previssem quantos seriam necessários na construção de outras figuras,
não representadas, que respeitassem o padrão. Verificou-se que a estratégia mais
seguida foi a aditiva, com utilização frequente da respectiva operação. Foram poucos
aqueles que conseguiram estabelecer a relação linear entre a ordem da figura e o seu
número de fósforos, tendo havido somente um aluno a conseguir uma fórmula adequada.
Houve até um número bastante expressivo de alunos (quase metade) que adoptou o
procedimento incorrecto de determinar o número de fósforos da figura de ordem dez
recorrendo ao dobro do número de fósforos da figura de ordem cinco.
Relativamente aos estudos que envolveram as entrevistas individuais, houve já
alguns alunos a realizar métodos de generalização para determinar termos de uma
sequência em particular, mas esta capacidade de generalização não se estendeu a
outras sequências. Houve quem conseguisse apontar uma resposta numérica e outros
apenas mostraram a relação usando palavras. Porém, o número de alunos a conseguir
expressar essa relação de um modo algébrico foi muito baixo.
Relativamente a estes quatro estudos, há a destacar o facto de que as
dificuldades aritméticas podem representar uma condicionante ao desempenho dos
alunos nestas tarefas; que o foco numa abordagem recursiva pode constituir um
obstáculo à determinação de uma regra geral; que os alunos adoptam métodos de
generalização inapropriados e que os métodos idiossincráticos são adoptados por alunos
de um modo imprevisível.
Os casos que foram apresentados anteriormente são apenas alguns exemplos
resultantes de experiências onde os padrões assumiram um papel primordial, em
particular relacionados com o estudo da álgebra. Pode-se realçar que essa relação tem
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vindo a tornar-se cada vez mais pertinente nos diferentes níveis de ensino, deixando para
trás a ideia de que a álgebra deve ser abordada apenas com alunos mais velhos, nos
anos de escolaridade mais avançados.
A respeito desta progressiva importância que se tem vindo a atribuir ao estudo
dos padrões, nomeadamente no currículo, ainda foram poucos os estudos realizados nas
salas de aula do 1º Ciclo das Escolas do nosso país. No entanto, é já possível encontrar
alguns resultados de investigações sobre esta temática realizados no pré-escolar e em
outros níveis de ensino em escolas portuguesas. Na sua dissertação de mestrado
intitulada ³1yV RV RXWURV« H RV SDGU}HV QR SUp-HVFRODU´, Ventura (2008) pretendeu
avaliar em que medida as crianças com idades compreendidas entre 3 e os 4 anos
seriam capazes de desenvolver competências que lhes permitiriam identificar, reproduzir
e completar padrões, sequências e/ou regularidades que pressupunham a identificação
e/ou criação de módulos que permitiam o trabalho com padrões, de tipos diferentes e
gradativamente mais complexos. Nesse estudo, e depois de ter sido dado maior
relevância: à reprodução de padrões - orais e com material manipulativo; à criação de
padrões - sem e com delimitação de espaço e ao completamento de sequências, foi
apresentado como conclusão o facto de a prática de tarefas estruturadas em torno do
estudo dos padrões não fazerem parte ainda das rotinas diárias das salas de aula do préescolar. No entanto, verificou-se um bom desempenho na reprodução oral de padrões
simples de repetição por parte destas crianças, salientando-se a prestação de alguns
indivíduos por terem sido capazes de reproduzir padrões de tipo mais complexo. No que
diz respeito à reprodução de padrões com material manipulativo, constatou-se que, na
reprodução de padrões de tipo e complexidade diferente, as crianças mostraram algumas
dificuldades quando o número de elementos do material manipulativo não era múltiplo do
módulo do padrão criado. Também na reprodução de padrões em papel se verificaram
dificuldades no desempenho das crianças envolvidas nesse estudo. Constatou-se que,
quando as crianças utilizavam padrões com um módulo composto por poucos elementos
(do tipo AB), as tarefas eram concluídas com sucesso. Se utilizassem módulos de
SDGU}HVFRPSRVWRVSRUPDLVHOHPHQWRV SRUH[HPSORGRWLSR$%%$%%«H$%&ABC,
« HUDPFRPHWLGRVHQJDQRV- não conseguiam manter o módulo ou não terminavam as
tarefas. Em contrapartida, nas tarefas onde se propunha o completamento de um padrão,
não se verificaram dificuldades, mesmo em situações mais complexas. Relativamente à
criação de padrões, onde lhes foi exigido a apropriação do sentido de padrão e
mobilização de aprendizagens, nomeadamente, relacionadas com a identificação de
módulos e de regras implícitas à sua replicação para a formação de sequências,
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verificou-se que em tarefas onde não havia qualquer limitação de espaço se criaram
padrões mais complexos. Porém, o mesmo não aconteceu nas tarefas onde havia
espaços previamente delimitados. Nessas tarefas, ou os sujeitos não utilizam as linhas
todas, porque consideram que o padrão está concluído na primeira linha, ou não utilizam
os espaços todos por estes não serem múltiplos do módulo do padrão que criaram. Na
tarefa onde lhes foi dada uma grade de 5x7 para a criação de um padrão, apresentaram
algumas dificuldades, nomeadamente no momento de mudança de linha. Algumas
crianças não conseguiam manter o módulo do padrão, outras alinharam os elementos do
módulo em coluna, violando a lei de formação. No seu estudo, Ventura refere como
tarefas complexas, para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 4 anos de
idade, aquelas que envolvem a reprodução no papel de padrões em diversos formatos e
a criação de padrões com limites preestabelecidos. Acrescenta, ainda, que são mais
simples e acessíveis as tarefas que envolvem a reprodução oral dos padrões e o
exercício de leitura do módulo ou da sua sequência.
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1 - Opções metodológicas
³Um estudo de caso bem sucedido fornecerá ao
leitor uma ideia tridimensional, pois ilustrará
relações, questões micro políticas e padrões de
LQIOXrQFLDVQXPFRQWH[WRSDUWLFXODU´
Bell

Recorde-se que o estudo que se desenvolveu tinha como principal objectivo
avaliar

o

impacto

da

exploração

de

algumas

ferramentas

informáticas

no

desenvolvimento de competências Matemáticas, nomeadamente aquelas que estão
relacionadas com o sentido do número, através da identificação, replicação, continuação,
completamento (próximo e distante) e criação de padrões e no desenvolvimento de
competências tecnológicas. Mais concretamente, pretendia-se avaliar em que medida a
utilização de alguns CD-ROMs, Applets e o programa Paint podem contribuir para que
crianças do 1º Ciclo sejam capazes de desenvolver competências que lhes permitam:


descrever, identificar, reproduzir, continuar, completar e criar padrões de tipos
e grau de complexidade diferente;



desenvolver o sentido do número;



conhecer e utilizar melhor o computador e alguns dos seus recursos.

Neste contexto, optou-se por um estudo de caso múltiplo exploratório que se
desenvolveu num contexto de investigação-acção. O professor titular da turma onde
decorreu o estudo assumiu o papel de investigador.
Na opinião de Yin (1994), no estudo de caso procura-se compreender, explorar ou
descrever acontecimentos nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos
factores. Considera, por isso, que esta abordagem se adapta à investigação em
educação.
Benbasat et al (1987) consideram que um estudo de caso deve possuir
determinadas características, designadamente:
x
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x

Os dados devem ser recolhidos utilizando diversos meios (Observações
directas e indirectas, entrevistas, questionários, registos de áudio e vídeo,
diários, cartas, entre outros);

x

Uma ou mais entidades (pessoa, grupo, organização) são analisadas;

x

A complexidade da unidade é estudada aprofundadamente;

x

Não são utilizadas formas experimentais de controlo ou manipulação;

x

Os resultados dependem fortemente do poder de integração do investigador;

x

Podem ser feitas mudanças na selecção do caso ou dos métodos de recolha
de dados à medida que o investigador desenvolve novas hipóteses;

x

A pesquisa envolvida com questões "como?" e "porquê?" ao contrário de ³o
quê?´ e ³quantos?´´

Coutinho e Chaves (2002), ao realizarem um estudo mais aprofundado sobre o
estudo de caso, consideram cinco características nessa opção metodológica:
x

³2 FDVRpXP ³VLVWHPD OLPLWDGR´ ± logo tePIURQWHLUDV ³em termos de tempo,
eventos ou processos [que] nem sempre são claras e precisas´ $ primeira
tarefa do investigador é, pois, GHILQLUDVIURQWHLUDVGR³VHX´FDVRGHIRUPDFODUD
e precisa;

x

Trata-se de XP FDVR VREUH ³algo, que há que identificar para conferir foco e
direcção à investigação´

x

THP GH KDYHU VHPSUH D SUHRFXSDomR GH SUHVHUYDU R FDUiFWHU ³único,
específico, diferente, complexo do caso´ 0HUWHQV1998). A palavra holístico é
muitas vezes usada nesse sentido;

x

A investigação decorre em ambiente natural;

x

O investigador recorre a fontes múltiplas de dados e a métodos de recolha
muito

diversificados:

observações

directas

e

indirectas,

entrevistas,

questionários, narrativas, registos áudio e vídeo, diários, cartas, documentos,
etc. (224).

Gomez, Flores & Jimenez (1996, 99), citados por Coutinho e Chaves (2002),
³concluem que, bem vistas as coisas, os objectivos que orientam um estudo de caso
podem ser em tudo coincidentes com os da investigação educativa em geral: explorar,
descrever, explicar, avaliar e/ou transformar´ &RXWLQKRH&KDYHV 
Lessard-Hébert et al. (1994), citando Bruyne et al. (1975), dizem que uma das
FDUDFWHUtVWLFDV GR HVWXGR GH FDVRV p UHXQLU LQIRUPDo}HV ³tão numerosas e tão
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pormenorizadas´ TXDQWR SRVVtYHO FRP YLVWa a abranger a totalidade da situação,
socorrendo-se de variadas técnicas de recolha de informação, como observações,
entrevistas, documentos. Este estudo pretendeu relatar e interpretar o que os sujeitoscasos realizaram e a forma como reagiram às propostas de trabalho. A investigação
assumiu um carácter exploratório (na perspectiva apresentada em Cabrita, 1998) e as
actividades foram introduzidas em consonância com as actividades do Projecto Curricular
de Turma. Optou-VH SRU UHDOL]DU XP ³HVWXGR GH FDVR P~OWLSOR´ HP TXH R
professor/investigador se encontra pessoalmente implicado ao nível de um estudo
aprofundado de casos particulares. Coutinho e Chaves (2002), citando vários autores,
GL]HPTXHQRHVWXGRGHFDVR³examina-VHR³FDVR´ RXXPSHTXHQRQ~PHURGH casos)
em detalhe, em profundidade, no seu contexto natural, reconhecendo-se a sua
complexidade e recorrendo-se para isso a métodos que se revelem apropriados´  
3DUD %RJGDQ  %LNOHQ   ³$ LQYHVWLJDomR-acção é um tipo de investigação
aplicada na TXDORLQYHVWLJDGRUVHHQYROYHDFWLYDPHQWHQDFDXVDGDLQYHVWLJDomR´  
é ele que conduz a investigação, seguindo os critérios estabelecidos pela tradição da
investigação.
Também nesta perspectiva de investigação, Carmo e Ferreira (1998) defendem
que: ³O propósito da investigação-acção é resolver problemas de carácter prático,
através do emprego do método científico. A investigação é levada a cabo a partir da
consideração da situação real. Não tem como objectivo a generalização dos resultados
obtidos e portanto o problema do controlo não assume a importância que apresenta
noutras investigações. A sua principal finalidade é a resolução de um dado problema para
o qual não há soluções baseadas na teoria previamente estabelecida´   &RKHQ 
Manion (1990) ainda opinam que este tipo de investigação é adequado em contexto
escolar sempre que se pretende alguma melhoria de prática pedagógica, devido às suas
FDUDFWHUtVWLFDVGH³IOH[LELOLGDGHHDGDSWDELOLGDGH´  'HVWDIRUPDpSRVVtYHOUHFRUUHUD
Bell para concluir que a investigação-DFomR ³consiste numa abordagem que se revela
particularmente atraente para os educadores devido à sua ênfase prática na resolução de
problemas, devido ao facto de serem profissionais a levarem a cabo a pesquisa e esta
visar um maior entendimento e aperfeiçoamento do desempenho durante um certo
período de tempo´  22).
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2 - Design Investigativo

Procurando proporcionar uma mais fácil compreensão da forma como a
experiencia decorreu, apresenta-se de seguida um esquema que traduz as principais
etapas investigativas, relacionando-as com as principais técnicas e instrumentos de
recolha de informação e os recursos multimédia usados no estudo. Uma descrição mais
pormenorizada será apresentada mais à frente neste capítulo.
Técnicas e instrumentos

Caracterização do público-alvo

Realização de Pré-testes

Ferramentas informáticas
- Computador de secretária
- &RPSXWDGRU³0DJDOKmHV´
- CD Rom ± Aula Mágica e Já
Está
- Applet da NCTM
- Programa Paint
- Quadro Interactivo

Planificação da intervenção
didáctica

Implementação da intervenção
didáctica

Análise documental
- Projecto Educativo
- Projecto Curricular de Turma
- Registos Biográficos
- Ficha de Caracterização do aluno

Análise documental
- Teste
Observação directa
- Grelhas
- Grelhas
dede
Observação
Registo
- Registo fotográfico
- Registo de vídeo
- Diário de bordo

Observação directa
- Registo fotográfico
- Registo de vídeo
- Diário de bordo
Análise documental
- Produções dos alunos
Inquirição
- Conversas informais

Realização de Pré-testes
Pós-testes
Análise documental
- Teste

Figura 7 ʹ Design Investigativo

Observação directa
- Grelhas
- Grelhas
dede
Observação
Registo
- Registo fotográfico
- Registo de vídeo
- Diário de bordo
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3 - Participantes no estudo
O estudo desenvolveu-se numa turma da qual o professor/investigador é titular,
composta por um grupo de 21 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 7
anos e que frequentavam, no ano lectivo 2008/09, o 1º ano de escolaridade de uma
Escola da zona de Leiria no concelho da Marinha Grande. É um edifício do tipo Plano
Centenário com 8 salas de aula que possui, no seu exterior, um polivalente e vários
espaços amplos para as crianças poderem brincar. Funciona, num outro edifício, uma
Biblioteca Escolar com espaço Ludoteca.
Catorze dos alunos são do sexo masculino e sete do sexo feminino. Todos os
alunos frequentaram a Pré-escola. Treze alunos tinham frequentado, no ano anterior, a
mesma Pré-escola e oito vieram de duas salas da Pré-escola de um Jardim Infantil da
zona de Vieira de Leiria.
Formaram um grupo heterogéneo com relações de amizade bem definidas e
revelavam-se afectuosos e companheiros entre si.
Nº total de alunos: 21
Rapazes - 14
Raparigas - 7
6 anos

7 anos

6 anos

13

1

7

Idade
Quadro 4 ʹ Idade dos alunos da turma por sexo

Os alunos, na sua maioria, eram algo conversadores e revelavam períodos de
atenção reduzidos característicos da sua faixa etária. Procuravam cumprir as regras da
sala mas, por vezes, manifestavam mais vontade em brincar do que terminar as tarefas
escolares que lhes estavam destinadas. Gostavam de participar em jogos e de realizar
trabalhos de grupo.
Mostravam-se interessados pelas novas aprendizagens e por estabelecer bom
relacionamento entre os diferentes elementos que faziam parte da comunidade escolar.
Na turma, existiam alunos que se apresentavam pouco autónomos na realização
das actividades do quotidiano, eram demasiado lentos na concretização dos seus
trabalhos e apresentavam um baixo poder de concentração/atenção, exigindo um apoio
individual quase constante. Havia também um grupo de alunos que apresentava um bom
ritmo de trabalho, boa organização e empenho na concretização dos trabalhos.
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Da análise dos Registos Biográficos dos alunos da turma, constata-se que 16
alunos possuíam computador em casa e, desses, 11 tinham ligação à Internet. Todos os
alunos e Encarregados de Educação manifestaram interesse na aquisição do computador
³0DJDOKmHV´QRLQtFLRGR ano lectivo. A sua distribuição na Escola começou a ser feita a
partir de 19 de Dezembro de 2008.

Nº de Alunos com computador
em casa

Nº total de alunos da turma 3A: 21
Nº de Alunos com ligação à Internet
em casa

Nº de alunos com o Computador
Magalhães

16

11

20

Quadro 5 ʹ Número de alunos com ligação à Internet em casa

Apesar de se ter envolvido toda a turma na investigação desenvolvida, foram
escolhidos quatro dos vinte e um alunos da turma e que constituíram os diferentes casos
em estudo. Essa escolha aconteceu após a realização da análise documental dos
Registos Biográficos e da elaboração do Projecto Curricular de Turma pelo
professor/investigador. Durante a preparação do estudo, foi possível observar, nesses
alunos uma boa apetência para lidar com situações matemáticas e também mostraram
grande interesse em utilizar as tecnologias. Estes alunos apresentaram também uma boa
capacidade comunicativa e alguma desinibição, tendo esses factores contribuído para a
escolha dos sujeitos. Dois desses casos são do sexo feminino e 2 do sexo masculino,
tendo 6 anos de idade. Foi-lhes atribuído um nome fictício de forma a assegurar o seu
anonimato. Os sujeitos Augusto e Lúcia tinham computador em casa e os sujeitos Gaspar
e Mónica não. Os que tinham computador em casa tinham acesso à Internet mas apenas
a Lúcia a utilizava para realizar alguns jogos.
Apresenta-se, na tabela seguinte, alguns dados dos alunos que serviram de
sujeitos do nosso estudo.
Sujeitos
(nomes
fictícios)

Idade

Possui
Computador de
Secretária em
Casa

Possui o
Computador
³0DJDOKmHV´

Tem ligação à Internet

Augusto

6

Sim

Sim

Sim

Gaspar

6

Não

Sim

Não

Lúcia

6

Sim

Sim

Sim

Mónica

6

Não

Sim

Não

Quadro 6 ʹ Dados sobre os sujeitos do estudo
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4 - Técnicas e instrumentos de recolha de dados
Tuckman (2000, 516) refere que as fontes de obtenção de dados que se podem
utilizar num estudo de caso são normalmente de três tipos: análise de vários
documentos, através da observação e entrevistas. Durante este estudo, foram utilizadas
as técnicas da análise documental, da observação directa e da inquirição.
Segundo Yin (1994), há três princípios que devem ser tidos em conta pelo
investigador na recolha de dados:
x

Usar múltiplas fontes de evidências - o uso de várias fontes de evidência permite
o desenvolvimento da investigação em várias frentes ± investigar vários aspectos
em relação ao mesmo fenómeno;

x

Construir, ao longo do estudo, uma base de dados ± apesar de num estudo de
caso, a separação entre a base de dados e o relato não ser vulgarmente
encontrada, é sugerido que essa separação aconteça para que se possa garantir
a legitimidade do estudo, uma vez que os dados encontrados ao longo do estudo
serão armazenados, ficando disponíveis para outros investigadores;

x

Formar uma cadeia de evidências - consiste em configurar o estudo de caso, de
tal modo que se consiga levar o leitor a perceber a apresentação das evidências
que legitimam o estudo, desde as questões de pesquisa até às conclusões finais.

4.1 - Análise documental
A análise documental foi uma das técnicas utilizadas ao longo das diferentes
fases deste estudo. Essa análise incidiu, essencialmente na análise de documentos
internos da escola e sobre produções dos alunos relativos ao teste e às tarefas
apresentadas. Todos os dados recolhidos e analisados foram utilizados para a
preparação e planificação da intervenção didáctica e para validar evidências e/ou
acrescentar informações.
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4.1.1 - Projecto Educativo/Projecto Curricular de Turma/Registos
Biográficos/Ficha de Caracterização do Aluno
A análise do Projecto Educativo do Agrupamento contribuiu para um melhor
enquadramento do estudo uma vez que este procurou ir ao encontro de alguns dos seus
principais objectivos:
x

³3URPRYHU R GHVHQYROYLPHQWR GRV DOXQRV QR que respeita ao espírito de iniciativa,
organização, autonomia, pensamento crítico;

x

Promover o desenvolvimento de competências de raciocínio lógico-matemático, de
investigação, de formação de conceitos.´

Para a programação das actividades, foram tidos em consideração alguns
projectos que estavam previstos serem desenvolvidos na Área Projecto pelos alunos da
turma. O Projecto Curricular da Turma privilegiava o trabalho de grupo para a realização
das actividades e procurava desenvolver diferentes projectos que pretendiam ir ao
encontro dos objectivos previstos no Projecto Educativo do Agrupamento de Escolas e
que privilegiava o desenvolvimento de competências nos alunos nomeadamente nas
áreas:
x

³/tQJXD 3RUWXJXHVD ± 3URMHFWR ³%D~ GD /HLWXUD´ H SDUWLFLSDomR QD ³+RUD GR &RQWR´
promovido pela animadora;

x

Matemática ± 3URMHFWR ³%ULQFDU FRP D 0DWHPiWLFD´ H ³)HUUDPHQWDV LQIRUPiWLFDV« H RV
SDGU}HVQD0DWHPiWLFDGR&LFOR´

x

Estudo do Meio/Ensino Experimental ± 3URMHFWR³%ULQFDUFRPD&LrQFLD´HSDUWLFLSDomRQD
Acção de Formação ± ³(QVLQR([SHULPHQWDOGDV&LrQFLDVQR&LFOR

x

Novas Tecnologias da Informação

± 3URMHFWR ³%ULQFDU FRP D 7HFQRORJLD´ H

desenvolvimento do Blog: http://patatipatatan.wordpress.com/ com a colaboração dos
3URIHVVRUHVGDV$(&VHGRV(QFDUUHJDGRVGH(GXFDomR´

A caracterização dos sujeitos do estudo foi realizada com base nos dados
recolhidos nos Registos Biográficos e na Ficha de Caracterização do Aluno. Essas fichas,
permitiram o acesso a informação que caracterizava o agregado familiar dos sujeitos
nomeadamente no que respeita às condições de acesso à Internet e ao uso do
computador.
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4.1.2 ʹ Testes
Sendo um dos objectivos deste estudo avaliar as potencialidades de algumas
ferramentas informáticas para o desenvolvimento de competências Matemáticas,
nomeadamente aquelas que estão relacionadas com o sentido do número, através da
identificação, replicação, continuação, completamento (próximo e distante) e criação de
padrões e para o desenvolvimento de competências tecnológicas, pareceu-nos
importante realizar uma avaliação das competências tecnológicas e Matemáticas dos
participantes antes da realização do estudo para depois as podermos comparar com os
resultados obtidos na realização de um Pós-teste, depois da intervenção didáctica.
Foi construído, para esse efeito, um teste que procurou avaliar as competências
tecnológicas que os sujeitos do estudo já possuíam antes da intervenção didáctica e
outro teste para avaliar os conhecimentos dos sujeitos em relação à identificação,
replicação, continuação, completamento (próximo e distante) e criação de padrões.

4.1.2.1 - Teste Tecnológico
No âmbito do presente estudo, foi realizado um teste com o qual se pretendia
avaliar o grau de conhecimentos dos alunos ao nível do domínio do computador. Para a
realização desse teste, foi utilizado um computador de secretária e o CD-ROM ± ³Aula
0iJLFDDQR´ que faz parte de um conjunto de Software Educativo que se encontra
na escola e que foi adquirido pela Autarquia. Durante esta investigação, considerou-se
importante utilizar um CD-ROM que fizesse parte do espólio da escola onde o estudo
decorreu. Por vezes, alguns professores afirmam não utilizar algum software educativo
apontando como justificação o facto de não existir na escola. Outras vezes, apontam a
falta de computadores para essa não utilização. O professor/investigador quis, assim,
com esta utilização, aproveitar algum software educativo que existia na escola e
incentivar a sua utilização. Este Software pretende ajudar a consolidar, de uma forma
lúdica, os conhecimentos adquiridos na escola ao mesmo tempo que pretende facilitar a
aprendizagem e preparar a criança para novos desafios. O referido CD-ROM apresenta
aos alunos a possibilidade de realizar actividades em seis áreas diferentes. Em Língua
Portuguesa e Matemática permite pôr em prática alguns conteúdos do currículo do 1º ano
de escolaridade; em Férias Divertidas possibilita algumas actividades de entretenimento;
em Gráfica Júnior possibilita colorir e imprimir diferentes materiais ao aluno; em Quem
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sabe, sabe!, procura ajudar o aluno a desenvolver a cultura geral e em Intervalo propõe
alguns jogos.
fffffffff f

Figura 8 - Imagem do CD-ROM ʹ ͞ƵůĂDĄŐŝĐĂ͟

Aos sujeitos do estudo foi pedido, individualmente, para:
1. Ligar o computador.
2. Inserir o CD-ROM ³$XOD0iJLFDDQR´na drive de CDs do computador.
3. Explorar o CD-ROM.
4. Retirar o CD-ROM da drive de CDs.
5. Desligar o computador.

No final do estudo, este mesmo teste foi aplicado aos sujeitos-caso para se
proceder à análise das suas evoluções no que diz respeito ao domínio do computador.

4.1.2.2- Teste de Competências Matemáticas
Para aferir os conhecimentos que o grupo de alunos do 1º ano de escolaridade
possuía no início do estudo em relação às competências matemáticas no que diz respeito
aos padrões foi realizado um teste com recurso a um Jogo Multimédia ± ³Já Está´ a um
Applet do NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) e ao programa Paint. O
mesmo teste foi aplicado na fase final do estudo para se analisar as evoluções que os
sujeitos-caso sofreram.
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Este teste incidiu, essencialmente, sobre os conhecimentos que os sujeitos do
estudo detinham sobre padrões:
- ler padrões;
- descrever e identificar um módulo do padrão;
- replicar um padrão;
- continuar um padrão
- completar um padrão;
- criar um padrão.

O teste apresenta seis tarefas, compostas por várias questões. Para a realização
da primeira, foi utilizado o programa ³Já Está´. Aos sujeitos foi-lhes apresentada a
seguinte figura:

Figura 9 - ͞:ĄƐƚĄ͟ʹ Exercício 1 - Teste Competências Matemáticas

Depois foi-lhes pedido que descrevessem o que viam; que lessem o que viam e
que identificassem o que se repete na serpente.
Seguidamente, pediu-se que replicassem o que viram numa nova serpente
apresentada.

Figura 10 - ͞:ĄƐƚĄ͟ʹ Exercício 2 - Teste Competências Matemáticas

Finalmente questionou-se - E agora, consegues escrever um padrão do mesmo
tipo mas utilizando letras? E se utilizasses números, como o representarias?
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Para a realização da segunda tarefa, foi utilizado um Applet do NCTM. Depois de
explicado o seu funcionamento, foi pedido ao sujeito que observasse e continuasse o
padrão (para a frente).

Figura 11 - Applet NCTM ʹ Teste Competências Matemáticas

Para a realização da terceira questão, utilizou-se o programa Paint. Relativamente
à figura seguinte, pediu-se:
- Agora observa e continua este padrão.

Figura 12 - Paint ʹ Exercício 3 - Teste Competências
Matemáticas

O problema quatro envolvia o recurso ao programa ³Já Está´. Foi apresentado aos
sujeitos a seguinte situação e depois foi-lhes pedido:
- Consegues completar este padrão?

Figura 13 ʹ ͞:ĄƐƚĄ͟ʹ Exercício 4 - Teste Competências Matemáticas
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A quinta questão também foi feita com o recurso ao programa ³Já Está´. Neste
problema, foram apresentadas duas situações aos sujeitos e depois foi-lhes perguntado:
- Achas que o padrão representado nesta imagem está correcto? Porquê?
- Se achas que não está, como o representarias tu?

Figura 14 - ͞:ĄƐƚĄ͟ʹ Exercício 5.1 e 5.2 - Teste Competências Matemáticas

Na tarefa seis, foi pedido aos sujeitos que criassem um padrão, com recurso ao
programa ³Já Está´, na seguinte situação:

Figura 15 - ͞:ĄƐƚĄ͟ʹ Exercício 6 - Teste Competências
Matemáticas

4.1.3 - Outras produções dos alunos
Ao longo da investigação, procedeu-se a uma análise das produções que iam
sendo realizadas pelos sujeitos-caso. Foram analisados os ficheiros produzidos pelos
sujeitos na utilização das ferramentas informáticas, nomeadamente os ficheiros
guardados no programa Paint e na utilização do programa ³Já Está´ À medida que os
sujeitos iam guardando os seus ficheiros, o professor/investigador procedia à sua recolha
e posterior organização para, depois, serem guardados em pastas com o nome dos
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sujeitos-caso no computador pessoal do professor/investigador. As fichas de trabalho
foram organizadas com separadores num dossier.

4.2 - Observação directa
Tuckman (2000, 523) refere que, numa investigação de cariz qualitativo, a
observação visa examinar o ambiente através de um esquema que nos permita orientar e
o produto dessa observação é registado em notas de campo. Bogdan e Biklen (1994, 90)
referem que a observação participante é a melhor técnica de recolha de dados neste tipo
de estudos. Também Vale (2000, 233) UHIHUHTXH ³a observação é a melhor técnica de
recolha de dados do indivíduo em actividade, em primeira-mão, pois permite comparar
aquilo que diz, ou que não diz, com aquilo que faz´
Sendo o investigador o professor titular da turma, teve o privilégio de estar
durante todo o tempo lectivo próximo dos sujeitos-caso. Este facto contribuiu para que se
criasse uma relação de empatia entre o adulto e a criança e que, passados os primeiros
dias, estes não estranhassem o facto de o investigador utilizar a recolha de
apontamentos e de imagens através da utilização da máquina fotográfica e de vídeo.

4.2.1 - Diário de Bordo
Ao professor/investigador era possível manter um contacto directo com os sujeitos
da investigação que lhe permitia uma observação atenta e integrada no cenário onde
decorreu a investigação. De todos os dados relevantes observados foram tomadas notas
e, posteriormente, feito o registo no Diário de Bordo. Este constitui-se como um dos
principais instrumentos utilizados. Bogdan e Bilken (1994, 150) referem que esses
registos são ³o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no
GHFXUVRGDUHFROKDHUHIOHFWLQGRVREUHRVGDGRVGHXPHVWXGRTXDOLWDWLYR´.
O facto de os sujeitos deste estudo serem crianças (com pouca autonomia)
contribuiu fortemente para que o investigador optasse pelo registo, no Diário de Bordo, de
notas de campo, baseadas fundamentalmente na observação dos alunos e nos seus
respectivos comentários. O Diário de Bordo foi organizado por data e, em cada dia em
que a investigação decorria, o professor/investigador procedia ao registo das
observações realizadas a cada sujeito. No final de cada dia, o investigador procedia a
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uma análise dos registos realizados e procurava completar e organizar os registos com
imagens fotográficas obtidas no decorrer das actividades.
O Diário de Bordo representa, não só, uma fonte importante de dados mas
também pode apoiar o investigador a acompanhar o desenvolvimento do estudo. Bogdan
e Biklen (1994, 151) referem que permite ³acompanhar o desenvolvimento do projecto,
visualizar como é que o plano de investigação foi afectado pelos dados recolhidos, e
tornar-se consciente de como ele ou ela foram influenciados pelos dados´

4.2.2 - Grelhas de Observação
A necessidade de uma melhor organização e leitura de alguns dados e
observações recolhidas pelo professor/investigador durante a realização do teste
tecnológico e de competência matemáticas originaram a construção e posterior utilização
de grelhas de observação.
Para proceder ao registo das observações do desempenho dos sujeitos-caso na
realização do teste tecnológico, foi utilizada uma grelha de observação onde se procedeu
ao registo do desempenho dos sujeitos no que diz respeito ao saber ligar o computador,
ao domínio do rato, ao inserir o CD-ROM na drive de CDs, à navegação nos menus do
programa, ao executar as tarefas de forma autónoma ou se necessitava de ajuda, se

Augusto
Gaspar
Lúcia
Mónica

Quadro 7 ʹ Grelha de Observação ʹ Teste de Competências Tecnológicas
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Não

Sabe
desligar o
computador
Sim

Não

Sim

Não

Consegue
sair do jogo

Necessita de
ajuda
Sim

Não

Sim

Não

Consegue
executar as
tarefas

Sabe
navegar nos
Menus
Sim

Não

Consegue
inserir o CD
Sim

Não

Domínio do
rato
Sim

Não

Sim

Nome

Sabe ligar o
computador

conseguia sair do jogo e em seguida se conseguia desligar o computador.
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O registo do desempenho dos alunos no teste de competências matemáticas foi
feito com recurso a uma grelha de observação onde se realizou o registo do desempenho
dos sujeitos-caso. A grelha de observação estava organizada por tarefas e por
competências matemáticas que se pretendiam avaliar.
Atitudes e
comportamento
(individual e em
grupo)

Empenho
Não

Sim

Não

Sim

Participação

Cria um padrão
Não

Sim

Não

Sim

Considera correcto o
padrão
Não

Sim

Completa o padrão
Não

Sim

Não

Sim

Continua o padrão para a
frente
Continua o padrão para
trás
Não

Tarefa 6 ±
Cria um
padrão

Apresenta outra solução

Tarefa 5 ± analisa o
padrão
representado

Tarefas 2, 3 e 4 Continua
para a frente e para trás;
Completa

Sim

Replica o padrão com
números
Não

Sim

Replica o padrão com
letras
Não

Sim

Replica o padrão
Não

Sim

Identifica o Módulo
Não

Sim

Não

Sim

Nome

Utiliza o termo padrão

Tarefa 1
Descreve; identifica o módulo; replica o tipo de padrão

Augusto
Gaspar
Lúcia
Mónica

Quadro 8 ʹ Grelha de Observação ʹ Teste de Competências Matemáticas

Ambas as grelhas voltaram a ser utilizadas aquando da realização dos mesmos
testes, em situação de pós-Teste, pelos sujeitos-caso.

4.2.3 - Registo fotográfico e de vídeo
Para que fosse possível a recolha de imagens no decorrer da investigação, o
professor/investigador obteve, em reunião realizada com os Encarregados de Educação,
a devida autorização. A introdução das máquinas fotográfica e de vídeo foi realizada
ainda antes do início da implementação da investigação, em diferentes actividades
lectivas, nomeadamente em sessões da Acção de Formação em Ensino Experimental
das Ciências na qual o professor e a turma estavam envolvidos e também na
dinamização do blog da turma onde eram apresentadas algumas imagens fotográficas e
videográficas de actividades desenvolvidas pelos alunos. Assim, quando se iniciou a
investigação, os sujeitos já não acharam estranha a sua presença e mostravam-se à
vontade quando a enfrentavam.
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O professor/investigador procurou fazer um acompanhamento dos sujeitos-caso
organizando em pastas, com datas e com o nome dos sujeitos, no seu computador
pessoal, as imagens fotográficas recolhidas.
Os registos videográficos foram também guardados no disco rígido do
computador do professor/investigador que, depois, visionou e organizou em filmes de
cada sujeito.

4.3 - Inquérito
Inquiriram-se os sujeitos por entrevista, que pode adquirir bastante importância no
estudo de caso, pois é através dela que o investigador percebe a forma como os sujeitos
interpretam as suas vivências. De facto, ³é utilizada para recolher dados descritivos na
linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma
ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo´ %RJGDQ H
Biklen, 1994, 134). Fontana e Frey (1994) consideram a existência de três grandes tipos
de entrevista: estruturada, semi-estruturada, e não estruturada. Para Patton, citado por
Benbasat (1987), elas dividem-se entre quantitativas e qualitativas, sendo que a última
comporta ainda três classificações - conversacional informal, guiada, aberta standard. As
entrevistas implicam, de uma forma geral, a definição prévia de questões a colocar. A
entrevista que foi utilizada neste estudo inscreve-se no conceito de entrevista qualitativa
tendo assumido essencialmente, um cariz de conversa informal. Dessas conversas
informais, o professor/investigador registou no seu Diário de Bordo todos os dados que
se consideraram importantes para a investigação.

5Ȃ Descrição do estudo
Este estudo decorreu durante o ano lectivo 2008/09 numa escola do concelho da
Marinha Grande no distrito de Leiria. A sala de aula onde se realizou estava apetrechada
com quatro computadores. Um computador mais recente com o Sistema Operativo
Windows XP e três mais antigos com o Sistema Operativo Windows 98. Os
computadores

apresentavam

alguns

problemas

de

funcionamento

e

o

professor/investigador optou por colocar na sala um computador pessoal de forma a
poder evitar algumas demoras e problemas que pudessem surgir com a utilização do CDROM e de outras aplicações utilizadas neste estudo.
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Iniciou-se com a realização de uma análise documental do Projecto Educativo do
Agrupamento, do Projecto Curricular de Turma, das Fichas Biográficas e das Fichas de
Caracterização dos alunos que possibilitou ao professor/investigador realizar uma
caracterização do público-alvo e a posterior escolha dos sujeitos-caso.
Para o estudo, o professor/investigador procedeu a uma análise de diferentes CDROMs existentes na Escola e nos Serviços de Documentação da Universidade de Aveiro
e a uma pesquisa de outros recursos multimédia nomeadamente Applets direccionados
para a exploração de padrões. O professor/investigador realizou, também, junto da
Direcção do Agrupamento Escolar, um levantamento das diferentes ferramentas
informáticas que estavam disponíveis para serem utilizadas pelos alunos do 1º Ciclo do
Agrupamento, nomeadamente a possibilidade de utilização do projector de vídeo e do
4XDGUR LQWHUDFWLYR ³,QWHUZULWH´ 1mR KDYHQGR TXDGUR LQWHUDFWLYR QD (VFROD GR  &LFOR
houve necessidade de utilizar uma sala de aula da Escola do 2º Ciclo do mesmo
Agrupamento.
Depois de realizada essa análise e esse levantamento e depois de se ter
escolhido os sujeitos-caso do estudo, foi possível ao professor/investigador construir o
teste que iria permitir saber que competências os sujeitos apresentavam no início
(modalidade pré-Teste) e no fim do estudo (modalidade pós-Teste) no que diz respeito às
tecnologias e às relacionadas com padrões, a matemática. Estes testes foram aplicados
individualmente aos sujeitos do estudo pelo professor/investigador em situação de aula e
em períodos de pausa lectiva, nomeadamente partes do intervalo escolar da manhã e no
período da tarde. As resoluções dos alunos foram acompanhadas de próximo pelo
professor/investigador que recorreu a grelhas de observação, recolha de imagens
fotográficas e de vídeo e registos no Diário de Bordo. Os ficheiros produzidos pelos
alunos nas ferramentas informáticas passíveis de serem guardadas no computador,
foram guardadas numa pasta no computador do professor/investigador com o nome dos
sujeitos.
Após a aplicação do pré-Teste e em função dos resultados dos alunos, o
investigador elaborou uma primeira planificação das experiências de aprendizagem que
iriam ser vividas em contexto de sala de aula por todos os alunos do grupo/turma. A
sequência planificada foi, depois, introduzida nas Planificações Semanais da Turma.
Na fase da implementação que se seguiu, coube ao professor/investigador
dinamizar a sequência planificada e proceder a alguns ajustes em função,
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essencialmente, de algumas dificuldades reveladas por alguns sujeitos na utilização do
computador e das ferramentas informáticas e por razões técnicas relacionadas com a
UHVROXomRGRHFUmGRFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´
Utilizou-se, durante a implementação, o computador do professor investigador, o
Projector de Vídeo e o Quadro Interactivo da Escola do 2º Ciclo do Agrupamento e
também os computadores Magalhães dos alunos. Nos computadores Magalhães foram
colocados alguns ficheiros para o programa Paint e alguns Applets do NCTM (National
Council of Teachers of Matemathics) que foram utilizados durante a intervenção
didáctica.
Sempre que se usava qualquer equipamento e/ou ferramenta informática,
explicava-se aos alunos regras básicas da sua utilização. À medida que alguns alunos
começavam a dominar tais procedimentos, apoiavam os seus colegas.
Quando algum aluno da turma não tinha ao seu dispor o computador Magalhães
(por esquecimento ou problema técnico) era utilizado um Desktop que estava disponível
na sala de aula.
Esta fase de implementação foi feita em situação de aula com todos os alunos da
turma presentes, incluindo os alunos com Necessidades Educativas Especiais. Foi feita a
recolha de todos os dados através da observação directa, conversas informais, Diário de
Bordo e imagens em vídeo e fotografia. Procedeu-se, também, à recolha das produções
dos sujeitos do estudo.
Terminada a fase de implementação da sequência didáctica, procedeu-se à
aplicação do teste, agora em situação de pós-Teste.
Em seguida, irão ser apresentadas as tarefas que foram propostas aos sujeitos
durante o estudo. A apresentação e análise das produções dos sujeitos serão expostas
no próximo Capítulo ± Análise e discussão dos resultados.

Tarefa 1 - ǲǳ
No dia 20 de Abril de 2009 foi proposto aos alunos da turma D WDUHID ³&DUDV
6RUULGHQWHV´ &RP UHFXUVR D XP SURMHFWRU GH YtGHR H GR SURJUDPD ³Já Está´, foram
apresentados e explorados, um de cada vez, três tipos de padrões, de módulos AB, ABC
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e AAB, respectivamente, apresentados em duas linhas e com um número de caras por
linha que não era múltiplo do número de elementos do módulo.

Figura 16 ʹ Tarefa 1 ʹ Padrões explorados.

Foi pedido à turma que lessem em voz alta os padrões apresentados e que
identificassem o módulo do padrão. O mesmo pedido foi feito, posteriormente em
particular, aos sujeitos-caso.
Alguns

alunos

utilizaram

o

programa

³Já

Está´ e

o

computador

do

professor/investigador para criarem um padrão. Com recurso à imagem projectada, os
alunos iniciaram a aprendizagem dos passos necessários para guardarem o ficheiro
criado no programa ³Já Está´. Alguns alunos apresentaram as suas produções à turma e
guardaram o ficheiro que criaram. Procedeu-se, em seguida, a uma discussão em torno
dos módulos dos padrões criados pelos alunos.

Figura 17 - Alunos da turma durante a realização a Tarefa 1

Finda esta etapa, foi proposto aos alunos da turma que criassem um padrão numa
ILFKDGHWUDEDOKRFRP³&DUDVVRUULGHQWHV´ (figura seguinte), apresentadas em número par,
numa linha. Sendo a turma constituída por um grupo de crianças que se encontrava a
iniciar o 1º ano de escolaridade, considerou-se importante que a primeira tarefa fosse
apresentada em linhas e que também proporcionasse ao aluno o contacto com uma
forma de registo mais habitual. A utilização do registo em papel possibilitou que todos os
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alunos da turma estivessem envolvidos ao mesmo tempo na mesma actividade,
favorecendo, dessa maneira, a sua autonomia e criatividade.

Figura 18 ʹ Ficha de trabalho da Tarefa 1 em suporte de papel A4

Tarefa 2 - ǲǳ
No dia 21 de Abril de 2009, foi proposta à turma DWDUHID³$QLPDLVDPLJRV´(VWD
tarefa foi alvo de ajustes antes da sua implementação pois os alunos consideraram
bastante fácil a tarefa anterior e apresentaram, oralmente e na ficha de trabalho,
diferentes tipos de padrões. Assim, preparou-se, para esta sessão, uma grade num
ficheiro do programa Paint (figura seguinte) para ser utilizado nos computadores
³Magalhães´ dos alunos. Verificou-se assim uma evolução no grau de dificuldade da
tarefa apresentada em relação à tarefa 1.

Figura 19 - Padrão explorado na Tarefa 2
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O padrão a ser explorado foi apresentado numa grade de 4x7 e não em linha, e
os alunos foram questionados sobre se consideravam que o padrão apresentado estava
FRUUHFWDPHQWH ³HVFULWR´ (P VHJXLGD IRL H[SORUDGR R SDGUmR QR TXH GL] UHVSHLWR DRV
elementos e às suas características e à identificação do seu módulo. Foi realizada a
leitura em voz alta do padrão no grupo turma e também individualmente pelos sujeitos do
estudo.
Foi proposto, depois, aos alunos que, utilizando o seu computador individual
³0DJDOKmHV´ H R SURJUDPD Paint FULDVVHP XP SDGUmR FRP RV ³$QLPDLV aPLJRV´ QXPD
grade composta com 4 linhas e 7 colunas.

Figura 20 ʹ Grade para os alunos criarem um padrão no programa Paint

Esta actividade necessitou de uma preparação especial pois procurou-se utilizar o
FRPSXWDGRU LQGLYLGXDO GRV DOXQRV R ³0DJDOKmHV´ (QTXDQWR RV DOXQRV UHDOL]DYDP XPD
tarefa de consolidação do caso especial de leitura ± ³OK´ ± no livro de fichas de Língua
Portuguesa, o professor/investigador copiou, SDUD RV  ³0DJDOKmHV´ XPD SDVWD
guardada num cartão de memória, com os ficheiros das tarefas que teriam de ser
realizadas no programa Paint. Tal procedimento levou algum tempo e foi feito com
DOJXPDVGLILFXOGDGHV$OJXQV³0DJDOKmHV´DSUHVHQWDYDPSUREOHPDVGHIXQFLRQDPHQWRH
deficiências técnicas e de sistema operativo que criaram alguns entraves ao
professor/investigador que teve de os tentar ultrapassar para possibilitar aos alunos a
realização das tarefas. Foi necessário concluir esse trabalho durante o intervalo. O
Professor teve ainda que ajudar os alunos com dificuldades a terminar a tarefa de Língua
Portuguesa.
A exploração da tarefa começou a seguir ao intervalo da manhã e depois de todos
os alunos terem já terminado a tarefa de consolidação do caso especial de leitura ± ³OK´
Utilizando o projector de vídeo e um computador, foi explicado aos alunos onde se podia
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aceder ao programa Paint. Alguns já o conseguiam fazer sozinhos mas outros
apresentavam algumas dificuldades e necessitavam de ajuda de colegas ou do professor.
Foram dadas, depois, indicações sobre como aceder ao ficheiro que iriam utilizar:
Ficheiro ± Abrir ± Os meus documentos ± Pasta Escola ± Pasta Tarefas do Paint ± Ficheiro Tarefa
2.

Em seguida, procedeu-se à explicação da actividade que os alunos tinham de
realizar. Foi-lhes exemplificado, com o recurso à imagem projectada, como teriam de
utilizar a ferramenta:
Seleccionar ± Editar ± Copiar (cão e/ou gato)
Editar ± colar

Alguns alunos experimentaram no computador do professor e todos puderam
assistir, visionando o desempenho e as acções do colega no ecrã projectado através do
projector de vídeo.
&DGDDOXQRSURFXURX GHSRLV UHDOL]DU DDFWLYLGDGHQR VHX ³0DJDOKmHV´ $WDUHID
apresentou-se algo difícil e foram poucos os alunos que a conseguiram realizar com
êxito.
No final da Sessão, foi explicado aos alunos, com o recurso à imagem projectada,
quais os procedimentos que deveriam seguir para guardar os ficheiros numa pasta do
VHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´DFUHscentando o seu nome no final ao nome do ficheiro:
Ficheiro ± Guardar Como - Os meus documentos ± Pasta Escola - Pasta Tarefas do Paint Ficheiro Tarefa 2 (nome do sujeito)

Durante a realização desta actividade, foi possível verificar que, apesar de os
alunos se encontrarem bastante motivados para a utilização do computador, este
provocava-lhes uma grande excitação que os levava a explorar tudo mas que, ao mesmo
tempo, lhes diminuía a capacidade de concentração para a realização das tarefas
solicitadas. Esse comportamento foi visível nesta actividade quando a grande maioria dos
alunos se dispersava a experimentar todas as ferramentas disponibilizadas no programa
Paint e que não eram necessárias para a resolução da actividade proposta.
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A realização das acções ³6HOHFFLRQDU± Editar ± Copiar (cão e/ou gato) - Editar ±
FRODU´ WDPEpP VH DSUHVHQWDUDP difíceis de realizar para a maioria dos alunos do
grupo/turma.
Outra dificuldade encontrada prendeu-se com a resolução da imagem. No
decorrer da actividade, o professor verificou que a resolução 1216x877 pixels não era a
TXHPDLVVHDGHTXDYDDRSHTXHQRPRQLWRUGR³0DJDOKmHV´SRUTXHSDUWHGDJUDGHILFDYD
fora do campo de visão dos alunos, facto que lhes dificultava a realização da tarefa.
Depois de detectadas estas dificuldades, o professor/investigador sentiu
necessidade de planificar novas propostas semelhantes a esta e de proceder a um ajuste
da resolução para 987x445 pixels.

Tarefa 3 - ǲǳ
No dia 22 de Abril de 2009, com recurso ao projector de vídeo, ao computador, ao
programa ³Já Está´ e ao programa Paint, relembrou-se, recorrendo aos padrões
explorados na tarefa 1 e na tarefa 2, o que era um padrão e o seu módulo. Foram lidos
em voz alta, pela turma, e individualmente, por alguns alunos, e procedeu-se à
identificação do módulo e do seu número de elementos. Foram explorados padrões do
tipo ABABAB«, ABCABCABC« e AABAABAAB...
Procurou relembrar-se, depois, as diferentes etapas que eram necessárias
percorrer, a nível informático, para a realização das tarefas propostas. Os alunos ligaram
R VHX FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ H GHSRLV GH DEULUHP R SURJUDPD 3DLQW, seguiram os
seguintes passos:
Ficheiro ± Abrir ± Os meus documentos ± Pasta Escola ± Pasta Tarefas do Paint ± Ficheiro
Tarefas viaturas alegres.

Os alunos ainda se mostraram bastante dependentes das orientações fornecidas
pelo professor/investigador para conseguirem abrir o ficheiro da actividade. Nesta tarefa,
pretendia-se que os alunos criassem um padrão numa grade 4x7 num ficheiro do Paint.
Utilizou-se novamente uma grade para dar continuidade à tarefa anterior e também por
se terem observado algumas dificuldades em diversos alunos no momento de
transposição das figuras.
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Depois de terem o ficheiro aberto e procurando dotar os alunos com mais
capacidades para a realização da actividade proposta, foi-lhes sugerida a seguinte
estratégia:
- 1º seleccionar a ferramenta lupa para ampliar a carrinha ou o carro;
- 2º seleccionar a cor pretendida;
- SLQWDUDFDUULQKDFRPUHFXUVRjVIHUUDPHQWDV³ODWD´³SLQFHO´³FDQHWD´
- 4º seleccionar a carrinha e ir ao menu Editar e Copiar;
- 5º escolher a lupa e mudar para a vista total;
- 6º ir ao menu Editar e seleccionar Colar.

Em seguida, os alunos deveriam arrastar a figura para o local da grade pretendido
e recomeçar o procedimento até completarem o quadro.

Figura 21 ʹ Ficheiro do programa Paint da Tarefa 3

Os alunos mostraram mais entusiasmo e empenho quando iniciaram a resolução
da actividade. Com o passar do tempo, esse empenho foi diminuindo, talvez pelo facto de
não dominarem totalmente as técnicas necessárias para a resolução da tarefa.
À medida que os alunos iam concluindo a criação de um padrão, apresentavam a
sua produção à turma e procedia-se à leitura e exploração do módulo do padrão.
Realizou-se uma discussão em torno dos diferentes tipos de padrões apresentados pelos
alunos.
No final da sessão, foram relembrados os procedimentos para que a produção
dos alunos fosse guardada na Pasta Escola do seu computador. Recorrendo ao projector
de vídeo para projectar a imagem do ambiente de trabalho do programa Paint do
computador do professor/investigador, foram dadas as seguintes orientações para os
DOXQRVH[HFXWDUHPQRVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´
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Ficheiro ± Guardar Como - Os meus documentos ± Pasta Escola - Pasta Tarefas do Paint Ficheiro Tarefa 3 (nome do sujeito)

Foi necessário repetir estas instruções pois muitos alunos revelaram algumas
dificuldades em as seguir. O facto de haver na sala alunos que apresentam diferentes
ritmos de trabalho cria dificuldades ao professor, pois este tem de se desdobrar para
socorrer os vários pedidos de ajuda.
À tarde, depois de concluídas as actividades das áreas curriculares, ainda houve
tempo para voltar a utilizar o programa Paint QR3&³0DJDOKmHV´)RLSURSRVWRGHQRYR
aos alunos que criassem um padrão utilizando o carro e a carrinha. A maioria da turma já
conseguiu realizar a tarefa com bastante independência e correcção.

Tarefa 4 - ǲ ǳ
Uma vez que alguns alunos ainda revelaram dificuldades no que diz respeito ao
domínio das técnicas necessárias para desenvolverem as actividades com correcção no
programa Paint, foi proposta mais uma tarefa que preconizava a utilização desse
programa.
No dia 23 de Abril de 2009, foram dedicados dois momentos para a utilização do
Magalhães na sala de aula. O primeiro, no âmbito de um mini projecto da turma intitulado
³2 0DJDOKmHV HP FRQWH[WR GH VDOD GHDXOD´ HP TXH VH XWLOL]RXR 3URJUDPD:RUG SDUD
escrever, por extenso, alguns números. À medida que os alunos iam terminando essa
actividade, utilizavam o programa Paint para realizarem um desenho livre com a
finalidade de promover uma melhor familiarização com o programa.
No período da tarde e depois de terem terminado as tarefas previstas para as
áreas curriculares, foram, uma vez mais, lidos em voz alta pela turma e por alguns alunos
individualmente e identificados os módulos de alguns padrões do tipo - $% $% $%«
AAB, AAB, AAB«$%&$%&$%&«- apresentados no programa ³Já Está´
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Figura 22 ʹ Padrões explorados na Tarefa 4 no programa ͞:ĄƐƚĄ͟

Foi, então, SURSRVWRDRVDOXQRVTXHOLJDVVHPR³0DJDOKmHV´H, depois de abrirem
o programa Paint, seguissem os seguintes passos:
Ficheiro ± Abrir ± Os meus documentos ± Pasta Escola ± Pasta Tarefas do Paint ± Ficheiro Tarefa
jardim colorido.

Figura 23 - Ficheiro do programa Paint da Tarefa 4

'HSRLVGHWHUHPRILFKHLUR³7DUHIDMDUGLPFRORULGR´DEHUWRIRLSURSRVWRDRVDOXQRV
que criassem um padrão com os elementos disponíveis ± borboleta e flor. Utilizou-se no
ficheiro do Paint uma grade 4x7 por se considerar importante haver continuidade no tipo
de tarefas que se estavam a implementar. Foi possível observar que os alunos seguiram,
na sua maioria, a estratégia adoptada no dia anterior:
- 1º seleccionar a ferramenta lupa para ampliar a borboleta ou a flor;
- 2º seleccionar a cor pretendida;
- SLQWDUDERUEROHWDRXDIORUFRPUHFXUVRjVIHUUDPHQWDV³ODWD´³SLQFHO´³FDQHWD´
- 4º seleccionar a borboleta ou a flor e ir ao menu Editar e Copiar;
- 5º escolher a lupa e mudar para a vista total;
- 6º ir ao menu Editar e seleccionar Colar.
- 7º arrastar para o lugar da grade.
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No final da sessão, foi reservado um espaço de tempo para a apresentação dos
padrões criados pelos alunos. Os padrões foram lidos em voz alta pelos alunos e eram
identificados os módulos e o tipo de padrão criado. Recorrendo ao projector de vídeo
para projectar a imagem do ambiente de trabalho do programa Paint do computador do
professor/investigador, foram relembrados os procedimentos que se deviam seguir para
JXDUGDU DV SURGXo}HV GRV DOXQRV QXPD SDVWD GR ³0DJDOKmHV´ 2V DOXQRV VHJXLram as
VHJXLQWHVRULHQWDo}HVSDUDH[HFXWDUHPQRVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´
Ficheiro ± Guardar Como - Os meus documentos ± Pasta Escola - Pasta Tarefas do Paint Ficheiro Tarefa 4 (nome do sujeito)

Alguns alunos conseguiram já realizar esta acção apresentando alguma
autonomia, no entanto, ainda persistiam dúvidas na altura de colocar o nome do ficheiro.
Havia ainda outro grupo de alunos que apresentava dificuldades no momento de guardar
os ficheiros. Esses alunos eram os que apresentavam menor poder de concentração e
que revelavam algumas dificuldades nas áreas curriculares.

Figura 24 ʹ ůƵŶŽƐĂƵƚŝůŝǌĂƌĞŵŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟ŶĂdĂƌĞĨĂϰ

Tarefa 5 - ǲ  ǳ
1R GLD  GH $EULO GR PHVPR DQRIRL SURSRVWD D WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´ FXMD
resolução envolvia a utilização de um Applet do NCTM. Para que a actividade pudesse
ser realizada, o professor/investigador copiou, durante o intervalo, para a pasta Escola de
FDGDFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´GRVDOXQRVGDWXUPDXPDSDVWDGHQRPLQDGD³7DUHIDV
GH $EULO´ (VVD SDVWD FRQWLQKD R Applet do NCTM e dois ficheiros criados no programa
Paint.
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Figura 25 ʹ ŽŶƚĞƷĚŽƐĚĂƉĂƐƚĂ͞dĂƌĞĨĂƐϮϴĚĞďƌŝů͟

A actividade foi iniciada com a exploração do Applet do NCTM, projectado com o
recurso ao projector de vídeo. Alguns alunos deslocaram-se ao computador para
utilizarem o Applet. Tiveram que identificar o módulo do padrão e depois tiveram que o
continuar arrastando, para o lugar correcto, a figura geométrica.
'HSRLVGHOLJDUHPR³0DJDOKmHV´RVDOXQRVUHFHEHUDPDLQIRUPDomRGRVSDVVRV
que tinham de seguir para conseguirem abrir o Applet do NCTM no seu computador:
Ficheiro ± Abrir ± Os meus documentos ± Pasta Escola ± Pasta Tarefas 28 de Abril ± Pasta Pré
K2 ± Start

Para estes pequenos alunos, abrir o Applet QR ³0DJDOKmHV´ QmR IRL XPD WDUHID
fácil. O Applet iniciava no Internet Explorer e, para funcionar, era preciso que os alunos
dessem autorização para que fosse permitido executar o script ou control activex.

Figura 26 ʹ Applet do NCTM utilizado na Tarefa 5

Apesar da exemplificação realizada com o recurso ao projector de vídeo, foram
vários os alunos que necessitaram da ajuda do professor/investigador. Deve referir-se
TXH KRXYH GRLV FRPSXWDGRUHV ³0DJDOKmHV´GHDOXQRVTXH QmRIRUDPRV VXMHLWRV GHVWD
investigação, nos quais o professor/investigador não conseguiu colocar o Applet do
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NCTM a funcionar por estes não conterem a versão Java necessária para o seu
funcionamento.
O Applet do NCTM apresentava a possibilidade de continuar diferentes padrões. A
sessão iniciou-se com a exploração do 1º Applet da aplicação. As estratégias seguidas
pelos alunos para continuarem o padrão que era apresentado no Applet foram variadas.

Figura 27 ʹ Padrão apresentado no Applet do NCTM da Tarefa 5

O Applet permitia aos alunos colocarem as figuras, no respectivo lugar da grelha,
de forma não sequencial. Alguns alunos continuaram o padrão seleccionando e
colocando as figuras pela ordem ± WULDQJXODU TXDGUDQJXODU FLUFXODU« - houve, no
entanto, outros que optaram por colocar as figuras de acordo com uma propriedade: cor
ou forma. Foi possível observar que outros continuaram o padrão completando-o por
coluna. Durante a realização desta tarefa, foram vários os alunos que apresentaram à
turma a estratégia por eles seguida para continuarem o padrão. Foi lido em voz alta pela
turma e por alguns alunos individualmente o padrão apresentado no final da actividade.

Figura 28 ʹ ůƵŶŽĂƵƚŝůŝǌĂƌŽƉƉůĞƚĚŽEdDŶŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟

As produções dos alunos realizadas no Applet do NCTM não foram guardadas no
FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ SRUTXHHVWDVDSOLFDo}HV QmRR SHUPLWHP 3RUHVVH PRWLYRIRL
feita a recolha de imagens videográficas e fotográficas de vários momentos da sessão e
o professor/investigador realizou vários registos no seu Diário de Bordo.
Depois de realizada a tarefa no Applet, foi proposto aos alunos que abrissem o
programa Paint no seu computadoU³0DJDOKmHV´HTXHVHJXLVVHPRVVHJXLQWHVSDVVRV

85

FĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙ĞŽƐƉĂĚƌƁĞƐŶĂDĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚŽϭǑŝĐůŽ

Ficheiro ± Abrir ± Os meus documentos ± Pasta Escola ± Pasta Tarefas 28 de Abril ± Ficheiro
Figuras Coloridas 28 de Abril

Figura 29 ʹ Ficheiro do programa Paint da Tarefa 5

Os alunos foram desafiados a completar o padrão apresentado. Quando
interrogados sobre qual a estratégia que deveriam seguir para completarem o padrão, um
aluno referiu que seria necessário identificar o módulo. Ao fim destas 5 actividades, os
DOXQRV Mi VH PRVWUDP IDPLOLDUL]DGRV FRP R WHUPR ³SDGUmR´ H ³PyGXOR´ ,QVWLJDGRV SHOR
projecto, começaram já a fazer observações sobre os padrões que encontravam no seu
dia-a-dia na rua e na roupa que usavam.
Quando questionados sobre como deveriam fazer para copiar as figuras que eram
necessárias para completarem o padrão apresentado, uma aluna referiu que deviam
fazer como tinham feito da última vez:
- 1º seleccionar a ferramenta lupa e ampliar a figura pretendida;
- 2º seleccionar a figura e copiar;
- 3º escolher a lupa e mudar para a vista total;
- 4º ir ao menu Editar e seleccionar Colar;
- 5º arrastar para o lugar da grade.

Em seguida, questionou-se os alunos sobre qual seria a melhor estratégia para
conseguirem completar correctamente o padrão que lhes foi apresentado. A mesma
aluna respondeu dizendo que o melhor seria identificar o módulo e depois é que se podia
completar o padrão. Todos concordaram e foi-lhes pedido, então, que realizassem a
tarefa.
Todos se entregaram ao trabalho com empenho e, por momentos, ficou silêncio
QD VDOD 2V VHXV ROKRV HVWDYDP ³FRODGRV´ aR SHTXHQR HFUm GR ³0DJDOKmHV´ D WHQWDU
descobrir como resolver a tarefa. Observando as suas caras, foi possível constatar que
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não se apresentou como uma actividade fácil. Verificou-se um melhor desempenho por
SDUWH GRV DOXQRV QR TXH GL] UHVSHLWR DR PDQXVHDPHQWR GR ³UDWR´ GR ³0DJDOKmHV´ H
também das ferramentas do programa Paint.
Pelo

facto

de

haver

alunos

com

diferentes

ritmos

de

trabalho,

o

professor/investigador optou por ter sempre outros ficheiros com tarefas disponíveis para
aqueles alunos que terminavam a actividade em primeiro lugar.

Figura 30 ʹ Ficheiro do programa Paint para quem terminassem primeiro

Essas tarefas procuravam colocar novos desafios aos alunos ao mesmo tempo
que permitiam um aperfeiçoamento das destrezas necessárias ao manuseamento do rato
GR FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ H D FRQVROLGDomR GDV FRPSHWrQFLDV TXH LDP VHQGR
adquiridas no que diz respeito à exploração dos padrões em matemática.
Antes da discussão e análise das produções dos alunos, foram relembrados os
procedimentos que se deviam seguir para guardar um ficheiro numa pasta do
³0DJDOKmHV´ 2V DOXQRV VHJXLUDP DV VHJXLntes orientações para executarem no seu
FRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´
Ficheiro ± Guardar Como - Os meus documentos ± Pasta Escola - Pasta Tarefas do Paint Ficheiro Tarefa 4 (nome do sujeito)

Tendo sido uma actividade ± completar o padrão - na qual os alunos revelaram
algumas dificuldades, procedeu-se, no final, à análise e discussão das suas produções e
à resolução da actividade em grande grupo com recurso ao projector de vídeo e ao
computador portátil do professor/investigador. Depois de se ter realizado a leitura oral do
padrão,

alguns

alunos

executaram

a

tarefa

no

computador

portátil

do

professor/investigador.
A grelha em branco não chegou a ser utilizada por alguns alunos nesta sessão
pois nenhum dos alunos da turma conseguiu ter tempo para a utilizar.
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Tarefa 6 - ǲ ǳ
1RGLDGH$EULOGHIRLSURSRVWDDWDUHID³5RXSDFRPOHWUDV´$DFWLYLGDGH
teve início no período da tarde com a projecção e exploração de um padrão de tipo
$%$%$%«apresentado em duas linhas de 7 elementos cada, no programa ³Já Está´.
Foi pedido aos alunos que lessem o padrão e que identificassem o módulo.

Figura 31 ʹ WĂĚƌĆŽĞǆƉůŽƌĂĚŽŶŽ͞:ĄƐƚĄ͟ŶĂdĂƌĞĨĂϲ

O primeiro aluno que leu o padrão apenas referiu a propriedade cor. Uma aluna
acrescentou logo que era necessário mencionar a forma e exemplificou.
Foi proposto, em seguida, que o padrão fosse lido em voz alta pelo grupo/turma.
Nessa altura, foi possível observar que, apesar de ter sido uma actividade que despertou
interesse nos alunos, alguns apenas se preocuparam em repetir o que ouviam dos
colegas não tomando a atenção necessária à parte gráfica do padrão apresentado. É de
referir que esta situação acontecia também em momentos de leitura colectiva de textos
na área curricular de Língua Portuguesa. Se, a determinada altura, fosse pedido a um
aluno que continuasse a ler, de forma individual, um texto que estava a ser lido
colectivamente, era habitual que alguns alunos não o conseguissem fazer porque
simplesmente não estavam a ler o texto mas sim a repetir o que estavam a ouvir.
Os alunos foram, depois, desafiados a ler o mesmo padrão mas, usando apenas
letras em vez de referirem a propriedade cor e forma. Após um breve momento de
alguma indecisão, vários alunos levantaram a mão para apresentarem a sua resposta.

Figura 32 ʹ Aluna durante a realização da Tarefa 6
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Durante esta actividade, foram explorados diferentes tipos de padrão e procurouse que os alunos os fossem reproduzindo com letras. Os alunos puderam verificar que,
apesar de diferentes ao nível das cores e letras, o padrão criado era do mesmo tipo AB,
AB, AB...
Os alunos foram, depois, questionados sobre se seria possível criar um tipo de
padrão diferente com as letras A e B.
Em seguida, foi realizada a exploração de outro padrão com o recurso ao
programa ³Já Está´DRprojector de vídeo e ao computador do professor/investigador.

Figura 33 ʹ Padrão explorado - Tarefa 6 ͞:ĄƐƚĄ͟

O padrão, representado numa grade de 3x7, foi lido oralmente por toda a turma e
foi identificado o módulo e o tipo de padrão. Foi depois distribuída uma ficha de trabalho
(Anexo I) aos alunos que tinham que reproduzir, individualmente, o padrão apresentado
com letras.
Depois de terminarem a ficha, foi projectado o padrão e foram também
apresentadas, analisadas e discutidas as produções de alunos. Aquando da sua
correcção, muitos alunos aperceberam-se que não tinham realizado a tarefa
correctamente.
Em seguida e como no dia anterior alguns alunos não tinham conseguido concluir
a tarefa de completar o padrão e ainda havia tempo antes da hora da saída, voltou-se a
explorar, com toda a turma e com o recurso à imagem projectada do Ficheiro do Paint, a
Tarefa 5.
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Figura 34 ʹ Padrão para completar num Ficheiro do programa Paint

Alguns alunos conseguiram identificar o módulo e concluiram que estava
³GLUHLWLQKR´ no fim do padrão. Foi então completado o padrão, oralmente, em grande
grupo. Depois de relembrar os passos que se tinha que seguir para a realização da
actividade, os alunos ligaram o sHX³0DJDOKmHV´H, em seguida, realizaram, no programa
Paint, a outra Tarefa do Ficheiro Figuras Coloridas 28 de Abril, em que se pretendia que
os alunos criassem um padrão utilizando as figuras geométricas apresentadas.

Figura 35 ʹ Ficheiro do programa Paint para criar um padrão

Tarefa 7 - ǲ ǳ
$7DUHID³6HUSHQWH&RORULGD´IRLSURSRVWDDRVDOXQRVQRGLDGH$EULOGRPHVPR
ano. A exploração da mesma aconteceu apenas no período lectivo da tarde. Com o
recurso ao computador do professor/investigador e ao projector de vídeo, procedeu-se à
exploração de um padrão no ³Já Está´. É um padrão do tipo ABC, ABC, $%&«
apresentado em linha com 17 elementos.

Figura 36 ʹ Padrão no programa ͞:ĄƐƚĄ͟- Tarefa 7
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Os alunos foram também questionados sobre se eram capazes de contar o
número de triângulos que compunham o corpo da serpente. Foram, depois, exploradas
as diferentes estratégias de contagem seguidas pelos alunos. Houve alguns que
referiram terem contado de 2 em 2 e outros de 3 em 3. Depois de lido novamente o
padrão, foi entregue, a cada aluno, uma tira de papel (Anexo II) onde tiveram que
reproduzir o padrão mas com letras.

Figura 37 ʹ Aluna a reproduzir um padrão com letras na Tarefa 7

O facto de, na actividade anterior, os alunos terem revelado algumas dificuldades
em reproduzirem o padrão com letras, levou-nos a considerar ser importante voltar a
proporcionar aos alunos outras tarefas com esse objectivo. A utilização de fichas de
papel continua a proporcionar momentos de concentração e de prazer nestas faixas
etárias.
Em seguida, foi distribuída a cada aluno, uma folha de papel A4 (figura seguinte)
FRPILJXUDVGH³VHUSHQWHV´GLIHUHQWHVHXPDWLUDGHFDUtolina.

Figura 38 ʹ Figuras de 3 serpentes e tira de cartolina para criação de um padrão - Tarefa 7

)RLSHGLGRDRVDOXQRVTXHUHFRUWDVVHPDV³VHUSHQWHV´HTXHFULDVVHPXPSDGUmRQDWLUD
de papel, com a obrigatoriedade de utilizarem as três serpentes. Foi-lhes dada a
possibilidade de prolongarem o padrão na mesa.
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Figura 39 ʹ Aluna a realizar a tarefa 7

Após a criação do padrão com as três serpentes, cada aluno apresentou a sua
produção à turma lendo em voz alta o seu padrão. Foi possível observar que, apesar de
se terem utilizado três imagens de serpentes, os alunos criaram padrões diferentes.
Essas diferenças foram exploradas em voz alta com a participação de todos os alunos.
Em seguida, foi distribuída outra tira de papel onde os alunos tiveram que
reproduzir o padrão que criaram usando letras.
Posteriormente, os alunos leram, para os seus colegas e professor, o padrão que
criaram com as imagens e a sua reprodução com letras. Quando lhes foi perguntado se
era mais fácil ler com as imagens ou com as letras, todos disseram que era mais fácil ler
o padrão criado com as letras.
Como ainda houve tempo, os alunos ligaram o seu compXWDGRU ³0DJDOKmHV´ H
com o recurso ao programa Paint, criaram um padrão com figuras geométricas utilizando
um ficheiro que já havia sido utilizado noutra tarefa. Pretendeu-se continuar a
desenvolver competências tecnológicas que possibilitassem um melhor manuseamento
do computador e uma crescente autonomia das crianças para a realização de tarefas
como Abrir um ficheiro e, depois de realizarem a tarefa, Guardá-lo numa pasta do seu
FRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´
Durante esta actividade e com a ajuda de um aluno, foi relembrada a estratégia
utilizada para a realização da tarefa:
- 1º seleccionar a ferramenta lupa e ampliar a figura pretendida;
- 2º seleccionar a figura e copiar;
- 3º escolher a lupa e mudar para a vista total;
- 4º ir ao menu Editar e seleccionar Colar;
- 5º arrastar para o lugar da grade.

92

Capítulo 3 ʹ Método

No final e depois de alguns alunos terem lido e apresentado o módulo do padrão
que tinham criado, foram novamente relembrados os passos que tinham que ser
seguidos para guardar o ficheiro:
Ficheiro ± Guardar Como - Os meus documentos ± Pasta Escola - Pasta Tarefas do Paint Ficheiro Tarefa 7 (nome do sujeito)

Figura 40 ʹ Aluna a criar um padrão no Paint - Tarefa 7

Tarefa 8 - ǲ ǳ
$WDUHID³&DUDVFRPULWPRV´WHYHLQtFLRQRSHUtRGRGD tarde do dia 5 de Maio de
2009 e começou com a exploração de uma imagem projectada feita por recurso ao
programa Já Está. Por esta altura, os alunos apresentavam já alguma facilidade em ler os
padrões apresentados e responderam à solicitação de identificar o módulo do padrão do
tipo ± $$%&$$%&$$%&«- apresentado em 2 linhas de 11 elementos.

Figura 41 ʹ Padrão apresentado na Tarefa 8 para exploração

No que diz respeito a identificar o tipo de padrão, ainda havia alguns alunos que
revelavam algumas dificuldades.
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Foi depois pedido a um aluno que, no computador do professor/investigador
ligado ao projector de vídeo, criasse um novo padrão utilizando o programa Já Está.
2 DOXQR FULRX XP SDGUmR FRP PyGXOR ³$%&´ )RL HQWmR FRORFDGR DRV DOXQRV R
seguinte desafio:
³OHURSDGUmRXWLOL]DQGRGHVWDYH]VRQVIHLWRVFRPRFRUSR´

Vários alunos apresentaram a sua resposta que foi, no caso de estar incorrecta,
prontamente corrigida por outros alunos.
Após esta situação exploratória inicial, foi pedido aos alunos que, no seu
³0DJDOKmHV´ e a partir da grelha em branco e com figuras geométricas criassem um
padrão no programa Paint que, GHSRLVWHULDPTXH³PXVLFDU´HDSUHVHQWDUDRVFROHJDV

Figura 42 ʹ Ficheiro do programa Paint - Tarefa 8 - criar um padrão

Após a criação do padrão, cada aluno realizou a sua apresentação à turma, a qual
foi discutida e corrigida quando necessário. Foi-lhes também pedido que identificassem o
módulo e o tipo de padrão que criaram.
No final, e com a ajuda de uma aluna, foram novamente relembrados os passos
que tinham que ser seguidos para guardar o ficheiro numa pasta do computador
³0DJDOKmHV´
Ficheiro ± Guardar Como - Os meus documentos ± Pasta Escola - Pasta Tarefas do Paint Ficheiro Tarefa 8 (nome do sujeito)

Foi possível observar que um grupo de alunos da turma já revelava alguma
autonomia para realizar esta tarefa, no entanto e apesar de já terem realizado esta acção
mais vezes, eram ainda notórias algumas dificuldades na altura de alterar o nome ao
ficheiro.
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Tarefa 9 - ǲ  ǳ
No dia 6 de Maio do mesmo ano, foi proposta aos alunos uma tarefa cuja
realização pressupôs a utilização de um quadro interactivo. Para que isso fosse possível,
os alunos tiveram que se deslocar a uma escola do 2º Ciclo do mesmo Agrupamento e
que se situa a cerca de 600 m da escola que frequentavam. A actividade foi realizada no
período da tarde, numa Quarta-feira, pois era nesse dia da semana que os alunos do 2º
Ciclo da referida escola tinham a tarde livre e deixavam as instalações desocupadas.
Usou-se o autocarro que transporta os alunos para a cantina, tendo-se combinado o
regresso de forma a coincidir com a ida de um grupo de alunos à natação.

Figura 43 - Ida dos alunos à escola do 2º Ciclo para utilizar o Quadro Interactivo

Depois de se chegar à sala, houve necessidade de ligar o computador do
professor/investigador ao projector e ao quadro interactivo e de calibrar este. A actividade
iniciou-se com uma revisão de alguns tipos de padrão com o recurso ao programa ³Já
Está´. E realizou-se o registo escrito, no quadro branco, de alguns tipos de padrão
apresentados pelos alunos. Discutiu-se, ainda, o módulo de um padrão e fez-se uma
abordagem em relação a diferentes tipos de padrão ± $%$%$%«$%&$%&$%&«
$$%$$%$$%«(PVHJXLGDHFRPUHFXUVo ao quadro interactivo, foi apresentado aos
alunos o Applet que ia ser explorado durante a actividade. Todos os alunos gostaram de
dizer a palavra Applet.

Figura 44 ʹ Applet do NCTM utilizado na Tarefa 9
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Em seguida, foi explorado, com os alunos, a grade, a posição das linhas e das
colunas e o conceito de célula. Depois, foi lançado o desafio: ³FULDUXPSDGUmRQR$SSOHWTXH
permita obter células da mesma cor QDGLDJRQDO´

O professor/investigador exemplificou, no quadro branco, o que era a diagonal,
conceito que não é de fácil compreensão para alunos desta faixa etária. Foi distribuída,
depois, uma ficha de trabalho (Anexo III) a cada um, para que pudessem explorar os
tipos de solução ao desafio colocado. Considerou-se importante que os alunos fizessem
primeiro uma tentativa na Ficha de trabalho antes GHXWLOL]DUHPR$SSOHWQR³0DJDOKmHV´
e no quadro interactivo, numa tentativa de serenar um pouco a excitação que os alunos
sentiam por terem realizado a viagem no autocarro e também por saberem que iam
utilizar o quadro interactivo que já tinham utilizado em duas sessões de um projecto que a
WXUPD GHVHQYROYHX H TXH VH LQWLWXODYD ³%ULQFDU FRP D 7HFQRORJLD´ QR kPELWR GR VHX
Projecto Curricular da Turma. A ficha de trabalho serviu, também, para que fosse dada a
possibilidade aos alunos de melhor compreenderem a noção de diagonal, linhas, colunas
e células da grade utilizada e possibilitou um melhor apoio individual por parte do
professor.

Figura 45 ʹ Aluna a realizar a Tarefa 9 numa ficha de trabalho

Alguns alunos procuraram encontrar a solução para o desafio criando um padrão
com letras; outros utilizaram cores e, em algumas situações, utilizaram formas
geométricas.
Foi possível observar que alguns alunos sentiram dificuldades em compreender o
que era pedido. Houve ainda alguns alunos que revelaram alguma falta de empenho na
realização da actividade mostrando-se mais interessados em brincar.
Depois de ter sido descoberto um tipo de padrão que respondia correctamente ao
desafio, uma aluna foi ao quadro interactivo testar e partilhar com os seus colegas a sua
resposta.
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Figura 46 ʹ ůƵŶĂĂƌĞĂůŝǌĂƌĂdĂƌĞĨĂϵŶŽYƵĂĚƌŽ͞/ŶƚĞƌǁƌŝƚĞ͟

Em seguida, foi pedido aos alunos que, no seu ³0DJDOKmHV´ H QR $SSOHW TXH
estava a ser utilizado no quadro interactivo, descobrissem outro tipo de padrão que desse
uma resposta correcta ao desafio.
Sempre que era descoberto um tipo de padrão diferente que respondia
correctamente ao desafio, o aluno que o descobria ia ao quadro interactivo partilhar a sua
descoberta e a estratégia usada.
Não sendo possível guardar as produções dos alunos no Applet do NCTM, o
professor/investigador foi registando no seu Diário de Bordo as observações que
considerou relevantes para o estudo e recorreu, também, ao registo fotográfico e
videográfico de vários momentos da sessão.

Figura 47 ʹ ůƵŶŽĂƌĞĂůŝǌĂƌĂdĂƌĞĨĂϵŶŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟

Para além deste desafio, o professor/investigador tinha preparado outros dois
mas, por falta de tempo, não foi possível realizar. Os desafios preparados eram:
³&ULDUXPSDGUmRTXHSURGX]LVVHXPDOLQKDGHFRUYHUPHOKDQDGLDJRQDO´
³&ULDUXPSDGUmRHPTXHDFpOXODGDJUDGHIRVVHYHUGH´
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Tarefa 10 - ǲǳ
No dia 7 de Maio de 2009, a tarefa a desenvolver estava prevista para o período
da tarde. No entanto, de manhã, quando se estava a explorar o texto no manual de
Língua Portuguesa, aconteceu uma situação interessante. Assim que os alunos viram a
imagem que ilustrava o texto, não lhes passou despercebida a presença de diferentes
padrões.

Figura 48 ʹ Ilustração retirada do manual de Língua Portuguesa do 1º Ano

Um aluno referiu que a tenda do circo apresentava o padrão: lista azul, lista
amarela, lista azul, lista amarela... Outro falou nas listas vermelhas e listas brancas.
Foram ainda referidas as bandeirinhas laranja, azul. Esta situação serviu para, uma vez
mais, ser explorada a noção de módulo de um padrão e a possibilidade de criar
diferentes padrões a partir de módulos do mesmo tipo.
À tarde, foi proposta DRV DOXQRV D WDUHID ³3DWHWD GLYHUWLGR´ 8WLOL]DQGR R
computador do professor/investigador e o projector de vídeo, foi projectado um ficheiro do
Paint onde foi apresentado o padrão que iria ser explorado, do tipo ABC, ABC, $%&«
decrescente.

Figura 49 ʹ Ficheiro do programa Paint - Tarefa 10

Depois de ter sido apresentada a imagem, os alunos foram interrogados sobre se
estariam na presença de um padrão. Até este momento, apenas se tinha explorado
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padrões simples de repetição 2 SDGUmR GR ³3DWHWD GLYHUWLGR´ SDUHFHX SURYRFDU HP
alguns alunos algumas dúvidas sobre se realmente estariam na presença de um padrão.
Após alguma discussão, concluiu-se que as imagens estavam organizadas
segundo uma propriedade que era a altura do Pateta. O facto de, neste estudo, se ter
diversificado as imagens e as figuras utilizadas na exploração dos padrões revelou-se
muito importante para dotar os alunos de uma capacidade mais crítica e para poderem
mobilizar os conhecimentos que vão adquirindo em outras situações novas.
Depois de identificado o módulo do padrão, foi pedido aos alunos que
FRQWLQXDVVHP D JUDGH FRP R SDGUmR DSUHVHQWDGR QR ³0DJDOKmHV´ GH FDGD XP 2V
ILFKHLURVIRUDPFRORFDGRVHPFDGD³0DJDOKmHV´QRLQWHUYDORGDPDQKmQXPDSDVWDFRP
R QRPH GH ³ GH 0DLR´ 1HVVD SDVWD IRUDP JXDUGDGRV GRLV ILFKHLURV SDUD DEULU QR
SURJUDPD 3DLQW R ILFKHLUR ³3DWHWD GLYHUWLGR´ H XP ILFKHLUR FRP XPD JUDGH SDUD
reproduzirem, depois, o padrão utilizando os números que lhes parecessem mais
adequados. Para a reprodução do padrão com números no programa Paint, era
necessário que os alunos utilizassem a ferramenta ³7exto´ do programa. Recorrendo ao
computador do professor/investigDGRU HDR SURMHFWRU GH YtGHRH FRP RV ³0DJDOKmHV´ Mi
ligados, foi explicado e exemplificado como os alunos deveriam utilizar a ferramenta de
texto. Aproveitou-se esse momento para rever os procedimentos para Abrir e Guardar um
ficheiro que, por esta altura, já muitos conseguiam fazer com relativa autonomia. Em
seguida e ao mesmo tempo que era feita a demonstração no computador do
professor/investigador, RVDOXQRVIRUDPH[SHULPHQWDQGRQRVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´
a ferramenta de texto. Houve alguns alunos que a foram testar no computador do
professor/investigador.
Procurava-se, assim, também, desenvolver competências que possibilitassem
uma melhor compreensão do sentido do número e da ordem de grandeza. Para reforçar
essa aprendizagem, foi utilizado, em primeiro lugar, uma pequena tira de papel onde os
alunos tiveram que reproduzir o padrão com números.
As produções dos alunos foram alvo de uma apresentação à turma e discutidas,
fazendo-se a correcção oral dos erros existentes. Foi possível verificar que os alunos
identificaram o módulo do padrão quando utilizaram três números diferentes para a sua
escrita, no entanto, já não manifestaram preocupação com a ordem de grandeza dos
números.

99

FĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙ĞŽƐƉĂĚƌƁĞƐŶĂDĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚŽϭǑŝĐůŽ

Em seguida, colocou-VHjWXUPDRVHJXLQWHGHVDILR³UHSURGX]LUQXPILcheiro do
programa Paint RSDGUmRQXPDJUDGHXWLOL]DQGRQ~PHURV´
Os alunos já realizaram a actividade com mais atenção e cuidado tendo a
preocupação de seleccionar e colocar números pela ordem decrescente, de acordo com
as várias dimensões do Pateta ao longo do padrão.
No final, os alunos apresentaram as suas produções à turma e discutiram-se as
estratégias seguidas.

Tarefa 11 - ǲ ǳ
1RGLDGH0DLRGHIRLSURSRVWDDWDUHID³$PLJRVGR0LFNH\´3URSXQKD se aos alunos que completassem um padrão para trás. Tendo os alunos mostrado
algumas dificuldades na realização da tarefa 5, entendeu-se ser importante introduzir
outra actividade que procurasse desenvolver nos alunos a capacidade de completar um
padrão para trás.
A sessão iniciou-se com a exploração oral de uma grade apresentada no
programa Paint projectado com o recurso ao projector de vídeo.

Figura 50 ʹ Ficheiro do programa Paint com o padrão para completar na Tarefa 11

Foi pedido aos alunos que identificassem o módulo e que completassem o
padrão. Foi possível observar que esta tarefa não se apresenta fácil para a grande
maioria dos alunos. Uma aluna conseguiu identificar o módulo e depois oralmente foi
confirmando o padrão a partir do fim, contando com a ajuda dos colegas. Um aluno ia
completando o padrão no ficheiro do programa Paint para que todos pudessem verificar
como iria ficar a grade preenchida.
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Em seguida, foi pedido que cada aluno completasse o mesmo padrão no seu
FRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´
Depois de discutidas as produções dos alunos no grupo turma, foi pedido que
abrissem o ficheiro ³ GH 0DLR FULDU SDGUmR´ e criassem um padrão com as figuras
amigas do Mickey.
Após os alunos terem lido oralmente, para a turma, o padrão que criaram, foi-lhes
pedido que reproduzissem com números esse padrão numa grade no programa Paint.
No final, foram apresentadas e discutidas as produções dos alunos em grande
grupo. Houve partilha de estratégias e procurou-se que os erros apresentados por alguns
alunos servissem para construir novas situações de aprendizagem e de consolidação de
conhecimentos.
Durante a actividade, procedeu-se ao relembrar de todos os passos que eram
necessários dar para Abrir e Guardar um ficheiro numa pasta do computador
³0DJDOKmHV´&RQWLQXou a ser possível observar uma evolução positiva no desempenho
dos alunos no que diz respeito a estas tarefas.

Tarefa 12 - ǲ ǳ
Esta tarefa desenvolveu-se no dia 14 de Maio de 2009. Iniciou-se com a
exploração oral de um padrão criado no programa Já Está e projectado no projector de
vídeo e pediu-se para os alunos identificarem o módulo e o tipo de padrão ± ABC, ABC,
$%&«

Figura 51 ʹ Padrão criado no programa Já Está e explorado na tarefa 12
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Em seguida, foi pedido aos alunos que reproduzissem oralmente esse padrão
com letras e depois com números. Depois de discutidas algumas resoluções, passou-se
à proposta seguinte.
Distribuiu-se, depois, uma grade em papel com um padrão com figuras
geométricas para completar o padrão subjacente (Anexo IV). Uma vez mais, foi
considerado importante proporcionar outra actividade para completar por se ter
apresentado como uma tarefa difícil para a maior parte dos alunos da turma. No verso da
ficha (Anexo V) estava uma grade onde os alunos escreveram o mesmo padrão com
números. Depois de terminarem esta actividade, procedeu-se à apresentação e
discussão das produções dos alunos. Realizou-se a correcção de alguns exercícios
oralmente com a participação do grupo turma.
Foi proposto, depois, aos alunos que, QRVHXFRPSXWDGRULQGLYLGXDO³0DJDOKmHV´
completassem o mesmo padrão num ficheiro do programa Paint e, em seguida, o
reproduzissem com números num outro ficheiro.

Figura 52 ʹ ŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟ĐŽŵŽĨŝĐŚĞŝƌŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚƵƚŝůŝǌĂĚŽŶĂdĂƌĞĨĂϭϮ

No decorrer desta actividade, foi possível observar que, apesar de os alunos
referirem que o padrão teria que ser continuado a partir do fim, a grande maioria dos
alunos procurou sempre completar o padrão a partir do início e isso aconteceu quer na
ficha em suporte de papel quer nos ficheiros do programa Paint.
No final da sessão, alguns alunos leram os seus padrões. Sempre que foram
detectados alguns enganos, procedeu-se à correcção, por vezes, com a participação de
outros alunos. Foram também relembrados os procedimentos para guardar os ficheiros
na Pasta Tarefas do Paint.
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Tarefa 13 - ǲ ïǳ
1R GLD  GH 0DLR GH  IRL SURSRVWD DRV DOXQRV D WDUHID ³5RXSD FRP
Q~PHURV´ $ DFWLYLGDGH WHYH LQtFLR FRP D H[SORUDomR GH XP SDGUmR GR WLSR ± AABC,
AABC, AAB&«- feito no programa Já Está e projectado com o recurso ao projector de
vídeo.

Figura 53 ʹ Padrão criado no programa Já Está e explorado na Tarefa 13

Foram identificados oralmente o módulo e o tipo de padrão. Depois, alguns alunos
reproduziram, também oralmente, o padrão com números e com letras. Considerou-se
importante que esta exploração fosse realizada oralmente e em grande grupo para que
houvesse uma maior partilha das ideias de cada aluno ao mesmo tempo que
acompanhavam essa leitura no padrão projectado.
Foi depois distribuída uma Ficha de trabalho (figura seguinte) para que os alunos
FULDVVHPXPSDGUmRFRORULQGRD³URXSD´H, em seguida, o escrevessem com números.

Figura 54 ʹ Ficha de trabalho utilizada na Tarefa 13
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Depois, alguns alunos foram ao computador do professor/investigador apresentar
à turma o padrão que tinham criado e discutiu-se as suas produções.

Figura 55 ʹ Aluno a apresentar à turma o padrão que criou na Tarefa 13

Procedeu-se a um pequeno debate sobre as estratégias que cada aluno escolheu
para a realização da sua actividade e fizeram-se algumas correcções oralmente. Em
VHJXLGD RVDOXQRV OLJDUDP R VHX FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ H QXPILFKHLUR GR SURJUDPD
Paint criaram um padrão.

Figura 56 ʹ ůƵŶŽĂƵƚŝůŝǌĂƌŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚŶŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟ŶĂdĂƌĞĨĂϭϯ

No final da sessão, foi realizada a apresentação e discussão das produções dos
alunos. Relembrou-se novamente os procedimentos para Guardar o ficheiro na Pasta
Tarefas do Paint.
Na seguinte tabela, apresentam-se as principais características das diferentes
tarefas propostas, sistematizando-se as aprendizagens a elas ligadas no que diz respeito
ao desenvolvimento de competências matemáticas e competências tecnológicas.
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´-DUGLP&RORULGRµ
23/04/2009

9LDWXUDV$OHJUHVµ

´$QLPDLVDPLJRVµ

´&DUDVVRUULGHQWHVµ
20/04/2009

Tarefa

Competências
Matemáticas
³3DGU}HV´
x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Criar um padrão.

x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Criar um padrão.

x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Criar um padrão

x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Criar um padrão

Competências Tecnológicas

Recursos utilizados

x Ligar o computador.
x Dominar o rato.
x Inserir
o
CD
no
computador.
x Navegar nos Menus do
Já Está.
x Guardar um ficheiro no
programa Já Está
x Sair da aplicação.
x Desligar o computador.
x Ligar o computador.
x Abrir o programa Paint.
x Abrir um ficheiro.
x Guardar um ficheiro.
x Seleccionar, copiar,
colar e arrastar
objectos.
x Utilizar ferramentas
do programa Paint.
x Dominar o rato.
x Desligar o computador.
x Ligar o computador.
x Abrir o programa Paint.
x Abrir um ficheiro.
x Guardar um ficheiro.
x Seleccionar, copiar,
colar e arrastar
objectos.
x Utilizar
ferramentas do
programa Paint.
x Dominar o rato.
x Desligar o computador.
x Ligar o computador.
x Navegar nos Menus
do Já Está.
x Abrir o programa Paint.
x Abrir um ficheiro.
x Guardar um ficheiro.
x Seleccionar,
copiar, colar e
arrastar objectos.
x Utilizar ferramentas
do programa Paint.
x Dominar o rato.
x Desligar o computador.

x Computador
do
professor/investigador
x Projector de Vídeo
x CD-ROM Já Está
x Ficha de trabalho

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
x Projector de Vídeo
x Programa Paint
x Ficheiro para o programa
Paint

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
x Projector de Vídeo
x Programa Paint
x Ficheiro para o programa
Paint

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
x Projector de Vídeo
x CD-ROM Já Está
x Programa Paint
x Ficheiro para o programa
Paint
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´&DUDVFRPULWPRVµ
5/05/2009

´6HUSHQWHFRORULGDµ
30/04/2009

´5RXSDFRPOHWUDVµ
29/04/2009

´)LJXUDVFRORULGDVµ
28 /04/2009
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x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Continuar um padrão.
x Completar um padrão.

x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Identificar diferentes
tipos de padrões.
x Continuar um padrão.
x Reproduzir um padrão
com letras.
x Completar um padrão.
x Criar um padrão

x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
Identificar diferentes
tipos de padrões.
x Reproduzir um padrão
com letras.
x Criar um padrão

x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Identificar diferentes
tipos de padrões.
x Criar um padrão.
x Reproduzir um padrão
com sons.

x Ligar o computador.
x Abrir um Applet
x Realizar actividades
no Applet
x Abrir o programa Paint.
x Abrir um ficheiro.
x Guardar um ficheiro.
x Seleccionar, copiar,
colar e arrastar
objectos.
x Utilizar ferramentas
do programa Paint.
x Dominar o rato.
x Desligar o computador.
x Ligar o computador.
x Navegar nos Menus
do Já Está.
x Abrir o programa Paint.
x Abrir um ficheiro.
x Guardar um ficheiro.
x Seleccionar, copiar,
colar e arrastar
objectos.
x Utilizar ferramentas
do programa Paint.
x Dominar o rato.
x Desligar o computador.
x Ligar o computador.
x Navegar nos Menus do
Já Está.
x Abrir o programa Paint.
x Abrir um ficheiro.
x Guardar um ficheiro.
x Seleccionar, copiar,
colar e arrastar
objectos.
x Utilizar ferramentas do
programa Paint.
x Dominar o rato.
x Desligar o computador.

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
x Projector de Vídeo
x Applet do NCTM
x Programa Paint
x Ficheiro para o programa
Paint

x Ligar o computador.
x Navegar nos Menus do
Já Está.
x Abrir o programa Paint.
x Abrir um ficheiro.
x Guardar um ficheiro.
x Seleccionar, copiar,
colar e arrastar
objectos.
x Utilizar ferramentas do
programa Paint.
x Dominar o rato.
x Desligar o computador.

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
x Projector de Vídeo
x CD-ROM Já Está
x Programa Paint
x Ficheiro para o programa
Paint

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
x Projector de Vídeo
x CD-ROM Já Está
x Ficha de trabalho
x Programa Paint
x Ficheiro para o programa
Paint

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
x Projector de Vídeo
x CD-ROM Já Está
x Ficha de trabalho
x Tira de Cartolina
x Cartão com imagens das
serpentes
x Programa Paint
x Ficheiro para o programa
Paint

´)LJXUDVDOHJUHVµ
14/05/2009

´$PLJRVGR0LFNH\µ
12/05/2009

´3DWHWDGLYHUWLGRµ
7/05/2009

´5HFWkQJXORVFRORULGRVµ
6/05/2009
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x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Identificar diferentes
tipos de padrões.
x Criar um padrão

x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Identificar diferentes
tipos de padrões.
x Continuar um padrão
x Reproduzir um padrão
com números.

x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Identificar diferentes
tipos de padrões.
x Completar um padrão.
x Criar um padrão.
x Reproduzir um padrão
com números.
x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Identificar diferentes
tipos de padrões.
x Reproduzir um padrão
com letras.
x Completar um padrão.
x Reproduzir um padrão
com números.

x Ligar o computador.
x Navegar nos Menus do
Já Está.
x Abrir um Applet.
x Realizar actividades no
Applet
x Utilizar os botões de
acção do Applet.
x Dominar o rato.
x Utilizar a caneta do
Quadro Interactivo.
x Interagir com o Quadro
Interactivo.
x Desligar o computador.
x Ligar o computador.
x Abrir o programa Paint.
x Abrir um ficheiro.
x Guardar um ficheiro.
x Seleccionar, copiar,
colar e arrastar
objectos.
x Utilizar ferramentas
do programa Paint.
x Dominar o rato.
x Desligar o computador.
x Ligar o computador.
x Abrir o programa Paint.
x Abrir um ficheiro.
x Guardar um ficheiro.
x Seleccionar,
copiar, colar e
arrastar objectos.
x Utilizar ferramentas
do programa Paint.
x Dominar o rato.
x Desligar o computador.
x Ligar o computador.
x Navegar
nos
Menus do Já
Está.
x Abrir o programa Paint.
x Abrir um ficheiro.
x Guardar um ficheiro.
x Seleccionar,
copiar, colar e
arrastar objectos.
x Utilizar
ferramentas do
programa Paint.
x Dominar o rato.
x Desligar o computador.

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
x Projector de Vídeo
x Quadro Interactivo
³,QWHUZULWH´
x Applet do NCTM
x Ficha de trabalho

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
x Projector de Vídeo
x Tira de papel
x Programa Paint
x Ficheiro para o programa
Paint

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
Projector de Vídeo
x Programa Paint
x Ficheiro para o programa
Paint

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
x Projector de Vídeo
x CD-ROM Já Está
x Ficha de trabalho
x Programa Paint
x Ficheiros para o
programa Paint
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x Ler padrões.
x Identificar o módulo e
o respectivo número
de elementos.
x Identificar diferentes
tipos de padrões.
x Criar um padrão.
x Reproduzir um padrão
com números.

x Ligar o computador.
x Navegar nos
Menus do Já
Está.
x Abrir o programa Paint.
x Abrir um ficheiro.
x Guardar um ficheiro.
x Seleccionar, copiar,
colar e arrastar
objectos.
x Utilizar ferramentas
do programa Paint.
x Dominar o rato.
x Desligar o computador.

x Computador do
professor/investigador
x Computador Magalhães
x Projector de Vídeo
x CD-ROM Já Está
x Ficha de trabalho
x Programa Paint
x Ficheiros para o
programa Paint

6 Ȃ Tratamento e apresentação de dados
Tal como Erickson (citado por Lessard-Hérbert, Goyette & Boutin, 1990) refere, só
podemos falar em dados de investigação depois de o investigador ter analisado o
material recolhido. Isto é, toda a informação que foi recolhida pelo professor/investigador
(fotografias, registos videográficos, notas de campo, produções dos sujeitos, etc.) não
constitui, por si só, um conjunto de dados. Essa informação deve ser vista apenas como
um material documental a partir do qual serão construídos os dados através de uma
análise cuidada e adequada. A análise foi orientada pelas categorias que surgiram dos
propósitos desta investigação e foram orientadas de acordo com os seguintes quadros:

Computador
CD-ROM Já Está
Programa Paint
Applet NCTM
Quadro Interactivo

Padrões

Tecnologias

Leitura e descrição de padrões
Identificação do módulo do padrão
Reprodução de um padrão
Continuação de um padrão
Completamento de um padrão
Criação de um padrão

Quadro 9 ʹ Tecnologias e Padrões envolvidos no estudo

No que concerne às tecnologias e relativamente à utilização do computador, do
CD-ROM Já Está, ao programa Paint, aos Applets do NCTM e ao quadro interactivo, as
categorias de análise prendem-se com as apetências e destrezas que os sujeitos
evidenciaram na sua utilização ao longo das diferentes sessões.
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No que se refere aos padrões, considerou-se - leitura e descrição de padrões,
identificação do módulo do padrão, reprodução de um padrão, continuação de um
padrão, completamento de um padrão e a criação de um padrão. Procurou observar-se,
ainda, de que forma as actividades desenvolvidas permitiram aos alunos uma melhor
compreensão do sentido do número.
Relativamente à apresentação dos dados para cada sujeito do estudo, optou-se
por uma forma descritiva evidenciando-se as afirmações feitas através de transcrições do
Diário de Bordo e dos registos videográficos, de produções dos alunos e de imagens
fotográficas. Também se apresentam dados recolhidos através das grelhas de
observação.
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Neste capítulo, proceder-se-á a uma análise dos quatro sujeitos, no que diz
respeito ao desenvolvimento de competências relacionadas com a matemática,
nomeadamente com aquelas respeitantes aos padrões, e de competências tecnológicas
relacionadas com a utilização do computador, de alguns CD-ROMs, do programa PAINT,
de Applets do NCTM e do quadro interactivo.
A análise a cada caso começa com uma breve apresentação do aluno e, depois,
tenta-se evidenciar evoluções relativas às competências tecnológicas e matemáticas de
acordo com as categorias definidas anteriormente.

1- Augusto
O Augusto era um aluno calmo e algo reservado. Quando iniciou o 1º Ciclo, já
conseguia ler pequenas frases. Era cuidadoso na realização das suas actividades o que
fazia com que, por vezes, demorasse mais tempo a terminá-las. O aluno manifestou,
desde o início, muito interesse em utilizar as diferentes ferramentas informáticas. Gostava
de observar de perto o computador do professor e mostrava-se participativo durante a
exploração de conteúdos matemáticos. O Augusto usava um vocabulário diversificado e
estabelecia diálogos com facilidade.

1. 1. Competências tecnológicas

1.1.1. Computador
Durante a implementação do estudo, o Augusto utilizou, na sala de aula, o
computador de secretária, o computador portátil do professor/investigador e o seu
FRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´
Apesar de ter em casa acesso a um computador de secretária, foi possível
observar que, durante a realização do pré-Teste de competências tecnológicas, o aluno
não conseguiu ligar o computador de secretária (Grelha de Observação ± Anexo VI).
Sentiu a mesma dificuldade com o computador portátil do professor/investigador durante
a realização da primeira tarefa da intervenção pedagógica, momento em que lhe foi
proposto ligá-lo. Nessa tarefa, o aluno só conseguiu ligar o computador portátil do
professor/investigador com alguma ajuda:

112

Capítulo 4 ʹ Análise dos Dados

(Diário de Bordo ʹ 20 de Abril de 2009) ʹ ͞ƵƌĂŶƚĞĂƚĂƌĞĨĂ͞ĂƌĂƐƐŽƌƌŝĚĞŶƚĞƐ͟ foi proposto ao Augusto que
fosse ligar o meu computador portátil. O aluno mostrou não conhecer os procedimentos necessários para o
fazer ;͙Ϳ&Žŝ-lhe explicado como devia proceder para ligar o ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌƉŽƌƚĄƚŝůĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͘͟

No entanto, quando foi utilizado, pela primeira vez durante a investigação, o
FRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´QDrealização da WDUHID³$QLPDLVDPLJRV´R$XJXVWRFRQVHJXLX
ligá-lo de forma autónoma.
No que diz respeito à acção de desligar ou encerrar o computador de secretária,
constatou-se que o aluno, durante a realização do pré-Teste apenas desligou o monitor
(Grelha de Observação ± Anexo VI).
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Tecnológico) ʹ ͞;͙Ϳ YƵĂŶĚŽ ĨŽŝ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ĂŽ ƵŐƵƐƚŽ que encerrasse o
computador, apenas movimentou o seu dedo indicador direito para o botão do monitor afirmando depois
ƋƵĞŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌũĄĞƐƚĂǀĂĚĞƐůŝŐĂĚŽ͘͟

Para encerrar o computador portátil do professor/investigador, na actividade
³&DUDVVRUULGHQWHV´R Augusto necessitou de ajuda do professor:
(Diário de Bordo ʹ 20 de Abril de 2009) ʹ ͞WĂƌĂ ĞŶĐĞƌƌĂƌ Ž ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ƉŽƌƚĄƚŝů ĚŽ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ Ž ƵŐƵƐƚŽ
precisou de ajuda. O aluno afirmou pensar que tinha de desligar o computador no mesmo botão onde o
tinha ligaĚŽ͘ŵďŽƌĂƐĞũĂƉŽƐƐşǀĞů͕ŶĆŽĠĂĐŽŶƐĞůŚĂĚŽ͘͟

Mesmo depois do professor explicar e mostrar como se encerra o computador de
secretária e o portátil do professor/investigador, ambos com o mesmo sistema operativo
igual ao do FRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´, durante a realização da primeira tarefa em que foi
utilizado esse computador, o aluno apresentou algumas dúvidas no seu encerramento,
mostrando não saber de forma segura que acção havia de realizar:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ĨŽŝ ƉĞĚŝĚŽ ĂŽƐ alunos que encerrassem o seu
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͕͟ŽƵŐƵƐƚŽƌĞǀĞůŽƵĂůŐƵŵĂŚĞƐŝƚĂĕĆŽ͘KĂůƵŶŽĚŝƌŝŐŝƵƉƌŝŵĞŝƌŽŽƐĞƵĚĞĚŽƉĂƌĂŽ
ďŽƚĆŽ ŽŶĚĞ ƐĞ ůŝŐĂ Ž ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͘͟ Depois de lhe ter sido solicitado que repetisse oralmente os
procedimentos necessários para encerrar o computador em segurança, o aluno corrigiu a sua acção e
dirigiu a suĂĂƚĞŶĕĆŽƉĂƌĂŽŵĞŶƵ͞/ŶŝĐŝĂƌ͕͟ĐŽŶƐĞŐƵŝŶĚŽencerrar ŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘͟

A acção de ligar e encerrar o computador foi compreendida pelo Augusto de
forma gradual PDV FRP PDLRUIDFLOLGDGH QR FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ 1D realização da
WDUHID³)LJXUDVFRORULGDV´DTXLQWDREVHUYRX-se que o aluno também já foi capaz de ligar
e desligar o computador portátil do professor/investigador:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞WĂƌĂĨĂǌĞƌĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƉƉůĞƚĚŽEdD, foi utilizado o
meu computador. Foi proposto neste dia ao Augusto que ligasse o computador portátil do professor.
Apesar de mostrar alguma timidez, o aluno foi capaz de o ligar correctamente (...) Quando lhe perguntei se
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sabia encerrar o computador, o aluno disse que sim e foi capaz de mostrar os passos necessários para o
ĚĞƐůŝŐĂƌ͕ĂĨŝƌŵĂŶĚŽƋƵĞĞƌĂŝŐƵĂůĂŽƋƵĞƚŝŶŚĂƋƵĞĨĂǌĞƌŶŽƐĞƵ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟;͘͘͘Ϳ͟

Durante a realização do teste tecnológico, em situação de pós-teste, foi possível
constatar que o Augusto conseguiu realizar a acção de encerrar o computador de
secretária correctamente (Grelha de Observação ± Anexo VII).
No que diz respeito ao domínio do rato do computador, observou-se, durante a
realização do pré-Teste, que o aluno revelava algumas dificuldades no manuseamento e
na movimentação do rato do computador de secretária. Os movimentos eram feitos com
bastante hesitação e o aluno ia realizando alguns movimentos de correcção da postura
da mão, procurando ajustar o movimento com a acção pretendida. O mesmo se verificou
quando o aluno iniciou o computador portátil do professor/investigador na actividade
³&DUDV VRUULGHQWHV´ 2 DOXQR WLQKD DFHVVR DR UDWR H[WHUQR GR FRPSXWDGRU SRUWiWLO GR
professor/investLJDGRUPDVYiULDVYH]HVUHFRUUHXDR³WRXFKSDG´GRFRPSXWDGRUSRUWiWLO
Justificou sempre essa acção com o facto de se encontrar mais familiarizado com o rato
GR VHX FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ 'XUDQWH D UHDOL]DomR GD VHJXQGD WDUHID - ³$QLPDLV
DPLJRV´- foi poVVtYHOREVHUYDUTXHDXWLOL]DomRGRUDWRGRFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´SRU
parte do aluno Augusto se fazia com naturalidade, revelando apenas algumas
dificuldades na realização das acções mais finas como as de seleccionar correctamente a
figura que seria utilizada na criação do padrão:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞KƵŐƵƐƚŽƵƚŝůŝǌĂũĄĐŽŵĂůŐƵŵĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĞŽƌĂƚŽĚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ
͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͘͟ sĞƌŝĨŝƋƵĞŝ ƋƵĞ ĞǆĞĐƵƚĂ ŽƐ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵ ĐŽƌƌĞĐĕĆŽ Ğ ǀŝ-o a utilizar os dois toques
consecutivos com o seu iŶĚŝĐĂĚŽƌ ŶŽ ͞ƚŽƵĐŚƉĂĚ͟ ĚŽ ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟ ƉĂƌĂ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ă ĞƐĐŽůŚĂ ĚĞ ĂůŐƵŵĂƐ
opções na barra de menus do programa Paint em detrimento do clique no botão esquerdo do rato. Nas
acções mais finas de selecção da figura para a realização do padrão revela ainda alguŵĂŝŶƐĞŐƵƌĂŶĕĂ;͙Ϳ͟

As actividades desenvolvidas ao longo do desenrolar da intervenção didáctica
contribuíram para que o aluno conseguisse encontrar a melhor forma de controlar o rato
do computador de secretária, do computador portátil do professor/investigador e do
FRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´2IDFWRGHRDOXQRVHPRVWUDUEDVWDQWHLQWHUHVVDGRQRGHFRUUHU
das tarefas e de revelar alguma facilidade de aprendizagem em relação a alguns
conhecimentos relacionados com as tecnologias informáticas contribuíram para que,
durante a realização do teste tecnológico em situação de pós-teste (Grelha de
Observação ± Anexo VII) apresentasse um bom domínio do rato do computador de
secretária e um bom domínio do rato do computador portátil do professor/investigador na
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execução de todas as actividades propostas no pós-Teste de competências matemáticas
(Grelha de Observação ± Anexo VIII).
No decurso da actividade ³$QLPDLV DPLJRV´ DSHVDU GH WHU PRVWUDGR PXLWR
interesse em acompanhar as instruções que lhe eram dadas para abrir o ficheiro
necessário para realizar a tarefa, sentiu algumas dificuldades na navegação dos menus e
na procura da pasta onde se encontrava o ficheiro a usar no seu computador
³0DJDOKmHV´
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril) ʹ ͞ĞƉŽŝƐĚĞƚĞƌƐŝĚŽĨĞŝƚĂĂĞǆƉůŝĐĂĕĆŽ e a demonstração com a imagem
projectada do meu computador portátil, o Augusto revelou algumas dificuldades em seguir os passos
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂďƌŝƌŽĨŝĐŚĞŝƌŽ;͙Ϳ͟

Nas actividades ³9LDWXUDV DOHJUHV´   H ³-DUGLP FRORULGR´   R DOXQR DLQGa
necessitou de alguma ajuda para conseguir realizar as acções necessárias para abrir os
ficheiros. No entanto, observou-se já alguma evolução, pois o aluno realizava algumas
acções com mais autonomia:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞K Augusto procurou seguir os passos para abrir o ficheiro ao
ritmo das minhas indicações (...) Essa atitude permitiu-ůŚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂĂĐĕĆŽĐŽŵƐƵĐĞƐƐŽ͖͘͟
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞ĞƉŽŝƐĚĞƚĞƌĞǆƉůŝĐĂĚŽĂŽŐƌƵƉŽĐŽŵŽĚĞǀĞƌŝĂŵĂŐŝƌƉĂƌĂĂďƌŝƌŽ
ficheiro necessário para a realização da tarefa, foi possível constatar que essa acção é realizada a ritmos
diferentes pelos vários alunos. O Augusto, que até esta actividade tinha revelado algumas dificuldades em
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ͞Ăďƌŝƌ͟ ŽƐ ĨŝĐŚĞŝƌŽƐ ĚĞĨŽƌŵĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ, apenas procurou a minha ajuda para confirmar se era
aquele ficheiro que deveria escolher (...)͘͟

Na actividade ³)LJXUDV FRORULGDV´ GHSRLV GH WHU FRQWLQXDGR XP SDGUmR QR $SSOHW
do NCTM, foi pedido ao aluno que abrisse um ficheiro do programa Paint na pasta
³(VFROD´ GR VHX FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ 2 DOXQR FRQVHJXLX UHDOL]DU HVVD DFomR VHP
necessitar das indicações do professor. O mesmo aconteceu na tarefa que se seguiu:
(Diário de Bordo ʹ 29 de Abril de 2009) ʹ ͞(...) O Augusto conseguiu abrir o ficheiro destinado a completar o
padrão no programa Paint. KĂůƵŶŽũĄƌĞĂůŝǌĂĞƐƐĂƚĂƌĞĨĂƐŽǌŝŶŚŽ͕ĐŽŶƐĞŐƵŝŶĚŽĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂƉĂƐƚĂ͞ƐĐŽůĂ͟Ğ
ŶĂǀĞŐĂƌŶĞůĂĂƚĠĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂƉĂƐƚĂĚŽĚŝĂĞŽĨŝĐŚĞŝƌŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͘͟

Após a realização das seis primeiras tarefas da intervenção didáctica, o aluno
conseguiu compreender os passos necessários para a abertura de um ficheiro. Para que
isso acontecesse, ao longo dessas sessões foi sempre realizada uma exploração com a
imagem projectada com o recurso ao projector de vídeo do ambiente de trabalho do
computador portátil do professor/investigador. Realizou-se também algum trabalho de
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pares para que os alunos que melhor compreendiam a realização dessas acções
partilhassem os seus conhecimentos com os seus colegas.
Já no que diz respeito à acção de guardar os ficheiros, esta criou no aluno
DOJXPDVGLILFXOGDGHV4XDQGRIRLSHGLGRSDUDJXDUGDURILFKHLURGXUDQWHDWDUHID³$QLPDLV
DPLJRV´ R $XJXVWo, HP YH] GH HVFROKHU D RSomR ³JXDUGDU FRPR´ FRPR WLQKD VLGR
indicDGRHVFROKHXDRSomR³DEULU´
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞K ƵŐƵƐƚŽ ŶĆŽ ĨŽŝ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĞƐĐŽůŚĞƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ŽƉĕĆŽ
͞ŐƵĂƌĚĂƌĐŽŵŽ͟ƋƵĂŶĚŽůŚĞĨŽŝƉĞĚŝĚŽƉĂƌĂŐƵĂƌĚĂƌŽĨŝĐŚĞŝƌŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞ŶŝŵĂŝƐĂŵŝŐŽƐ͘͟KĂůƵŶŽĞƐĐŽůŚŝĂ
ĂŽƉĕĆŽ͞Ăďƌŝƌ͘͟ Revelou alguma precipitação, ƉŽŝƐĞƐƚĞĂůƵŶŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂďŽĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞůĞƌ͘͟

Apesar de o aluno se mostrar bastante interessado durante a realização da tarefa,
voltou a sentir esta dificuldade na 3ª actividade - ³9LDWXUDV DOHJUHV´ 4XDQGR OKH IRL
pedLGR SDUD JXDUGDU R ILFKHLUR QD SDVWD ³(VFROD´ R DOXQR QmR IRL FDSD] GH VHJXLU DV
indicações transmitidas:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙ͿQuando foi pedido aos alunos para seguirem as indicações
dadas através da imagem projectada do ambiente de trabalho do computador portátil do
professor/investigador para guardar o ficheiro da actividade ͞sŝĂƚƵƌĂƐĂůĞŐƌĞƐ͟ŶĂƉĂƐƚĂ͞ƐĐŽůĂ͟, o Augusto
não foi capaz de as acompanhar͘ K ĂůƵŶŽ ǀŽůƚŽƵ Ă ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ă ŽƉĕĆŽ ͞Ăďƌŝƌ͟ Ğ ŶĆŽ Ă ŽƉĕĆŽ ͞ŐƵĂƌĚĂƌ
ĐŽŵŽ͘͟ O facto de o aluno cometer este erro, fez com que não fosse capaz de realizar a acção sozinho.
Aproveitei a situação para explicar individualmente ao aluno como deveria proceder para guardar um
ĨŝĐŚĞŝƌŽŶĂƉĂƐƚĂ͞ƐĐŽůĂ͘͟͟

Na actividade ³-DUGLPFRORULGR´ o aluno ainda mostrou alguma hesitação na altura
GH JXDUGDU R ILFKHLUR QD SDVWD ³(VFROD´ 2 $XJXVWR YROWRX D WHU G~YLGDV QD DFomR TXH
havia de escolher:
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril) ʹ ͞EĂĂůƚƵƌĂĚĞŐƵĂƌĚĂƌŽĨŝĐŚĞŝƌŽĚĂactividade ͞:ĂƌĚŝŵĐŽůŽƌŝĚŽ͕͟ŽAugusto
ǀŽůƚŽƵĂƚĞƌĚƷǀŝĚĂƐ͘KĂůƵŶŽŶĆŽƐĂďŝĂĚĞĨŽƌŵĂƐĞŐƵƌĂƋƵĂůĚĂƐĂĐĕƁĞƐŚĂǀŝĂĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ͗͞Ăďƌŝƌ͟ŽƵ
͞ŐƵĂƌĚĂƌĐŽŵŽ͘͟WĂƌĞĐŝĂƋƵĞŽƵŐƵƐƚŽƚŝŶŚĂŵĞĐĂŶŝǌĂĚŽĂĂĐĕĆŽĚĞ͞Ăďƌŝƌ͟ƵŵĨŝĐŚĞŝƌŽ͕ƉŽŝƐĂƐƐŝŵƋƵĞŽ
aluno dirigia a acção do seu rato para Ž ŵĞŶƵ ĨŝĐŚĞŝƌŽ͕ ĐůŝĐĂǀĂ ƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ ŶŽ ďŽƚĆŽ ͞Ăďƌŝƌ͘͟ WƌŽĐƵƌĞŝ
explicar, a ele e ao resto da turma, como se procedia para guardar um ficheiro. Com o recurso à imagem
ƉƌŽũĞĐƚĂĚĂ͕ĨŽŝĞǆƉůŝĐĂĚŽĂŽƐĂůƵŶŽƐƋƵĞĂĂĐĕĆŽ͞Ăďƌŝƌ͟ƐĞƌǀŝĂƉĂƌĂƐĞŝŶŝĐŝĂƌŽĨŝĐŚĞŝƌo e assim podermos
começar a tarefa. Quando pretendíamos guardar o trabalho e as alterações já realizadas era necessário
ĞƐĐŽůŚĞƌĂŽƉĕĆŽ͞ŐƵĂƌĚĂƌĐŽŵŽ͟ŶŽŵĞŶƵ͞ĨŝĐŚĞŝƌŽ͘͟

Na resolução das tarefas que se seguiram, verificou-se já uma melhoria no
desempenho do aluno no que diz respeito à capacidade de guardar um ficheiro numa
pasta do computador. Para essa melhoria contribuiu, também, a ajuda que alguns
colegas de turma iam dando ao partilharem algum do conhecimento já adquirido com
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aqueles que lhe estavam mais próximo e que sentiam algumas dificuldades. Na
actividade ³)LJXUDV FRORULGDV´, o aluno ainda pediu ajuda ao professor/investigador para
mudar o nome ao ficheiro na altura de o guardar:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ O Augusto hoje não se enganou na altura de guardar o
ĨŝĐŚĞŝƌŽ͘K ĂůƵŶŽĞƐĐŽůŚĞƵ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ĂĐĕĆŽ ͞ŐƵĂƌĚĂƌ ĐŽŵŽ͘͟ WĞĚŝƵ-me ajuda apenas para mudar o
ŶŽŵĞĚŽĨŝĐŚĞŝƌŽ͘͟

A partir desta sessão, o Augusto mostrou ter interiorizado os procedimentos
necessários para guardar XP ILFKHLUR FRUUHFWDPHQWH QD SDVWD ³(VFROD´ GR VHX
computador.
Durante este estudo, o aluno teve, também, o contacto com o teclado do
computador. Foi possível observar, durante a realização do pré-Teste tecnológico e
matemático que o aluno utilizava o teclado com algum receio e insegurança. A procura
das letras era feita de forma vagarosa e com alguma indecisão. O contacto com o teclado
foi sendo realizado no decorrer das tarefas quando o aluno tinha que acrescentar o seu
nome, ao nome do ficheiro. Também GXUDQWH DV WDUHIDV ³3DWHWD GLYHUWLGR´ ³$PLJRV GR
0LFNH\´ ³)LJXUDV DOHJUHV´ H ³5RXSDV FRP Q~PHURV´ R DOXQR XWLOL]RX R WHFODGR SDUD
reproduzir o padrão criado com números. Estas tarefas contribuíram para que o aluno
contactasse mais vezes com as letras e números que constituem o teclado do
computador ficando, assim, a conhecê-lo melhor.
Em género de conclusão, foram bastante significativas as evoluções que o aluno
Augusto apresentou no decorrer deste estudo no que diz respeito à realização de acções
básicas no computador. Essa evolução ficou bem patente durante a realização dos testes
de competências tecnológicas e matemáticas em situação de pós-Teste. Passou a ser do
conhecimento do aluno como se ligava e desligava um computador de secretária ou um
compuWDGRU SRUWiWLO $ XWLOL]DomR GR UDWR H[WHUQR H GR ³WRXFKSDG´ SDVVRX D VHU IHLWD GH
forma segura e sem receio, abrir e guardar ficheiros passaram a ser acções do
conhecimento do sujeito.

1.1.2. CD-ROM Já Está
Durante a realização do Teste de competências tecnológicas realizado em
situação de pré-Teste, o aluno Augusto mostrou não ser capaz de inserir um CD-ROM na
drive correspondente do computador de secretária (Grelha de Observação ± Anexo VI):
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(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Tecnológico) ʹ ͞;͙ͿƉĞƌŐƵŶƚĞŝĂŽƵŐƵsto se conhecia o que estava dentro da
caixa. O aluno respondeu-me que era um CD de um jogo. Foi logo dizendo que já tinha jogado alguns em
casa. Quando lhe perguntei se sabia inserir o CD no computador, o aluno olhou por breves momentos para
mim e disse-me que sim. Entreguei-lhe o CD com a indicação de inserir o CD no computador e que depois
jogasse. O aluno agarrou no CD mas ficou com ele na mão sem saber muito bem o que fazer com ele.
Perguntei-lhe quem é que inseria o CD no computador em casa. O aluno respondeu-me que era o seu pai
;͘͘͘Ϳ͟

'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³&DUDV VRUULGHQWHV´ R $XJXVWR QmR IRL FDSD] GH
inserir o CD-ROM Já Está na drive de CD/DVDs do computador portátil do
professor/investigador:
(Diário de Bordo ʹ 20 de Abril de 2009) ʹ ͞Ğpois de ter ligado o meu computador portátil, foi proposto ao
aluno que inserisse o CD-ROM do Já Está na drive de CD/DVD do computador. O aluno disse-me que não
era capaz. Esse momento foi aproveitado para dar a conhecer ao Augusto e aos restantes alunos da turma
onde se localizava a drive de CD/DVD do computador do professor/investigador e como se deveria colocar
o CD-ROM. Os alunos acompanharam depois os passos seguintes do arranque do CD-ROM na imagem
ƉƌŽũĞĐƚĂĚĂ;͙Ϳ͟

O aluno acompanhou depois a explicação do ambiente e dos menus do programa
com bastante atenção e interesse. Mostrou, nessa altura, algum à vontade natural para a
exploração das ferramentas informáticas que estavam a ser utilizadas não mostrando
qualquer inibição nem receio aparente em realizar alguma acção de forma menos
correcta.
'XUDQWHDUHDOL]DomRGDWDUHID³-DUGLPFRORULGR´R$XJXVWRIRLFDSD]GHH[SOLFDU
como se inseria o CD-ROM no computador do professor/investigador:
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril) ʹ ͞;͙Ϳ EĞƐƚĞ ĚŝĂ Ž ƵŐƵƐƚŽ ĨŽŝ ĐĂƉaz de abrir a drive de CD/DVD do
computador portátil do professor/investigador e colocar correctamente o CD-ZKDŶĂĚƌŝǀĞ;͘͘͘Ϳ͟

Na actividade ³ 5RXSD FRP OHWUDV´, o Augusto mostrou conseguir navegar no
menu do programa, no entanto, revelou algumas dúvidas quanto às funções de
ferramentas da caixa do programa:
(Diário de Bordo ʹ 29 de Abril) ʹ ͞KƵŐƵƐƚŽĞǆƉůŝĐŽƵŽƌĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽƐĞŝŶƐĞƌŝĂŽ-ROM do programa Já
Está na drive de CD/DVD do computador portátil do professor/investigador (...) O aluno mostrou ser capaz
ĚĞ ĞƐĐŽůŚĞƌ Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ ͞ĞƐĞŶŚĂƌ͟ ŶŽ ŵĞŶƵ ŝŶŝĐŝĂů ĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŵĂƐ ƌĞǀĞůŽƵ ĂůŐƵŵĂƐ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ Ğŵ
explicar a função de alguns utensílios da caixa de ferramentas do programa. Revelou que gostava de utilizar
a ferramenta de preenchimento de cor e ƋƵĞŐŽƐƚĂǀĂĚĞŽƵǀŝƌŽƐŽŵƋƵĞĞƌĂƉƌŽĚƵǌŝĚŽ;͘͘͘Ϳ͟

O conhecimento do programa Já Está por parte do Augusto continuou durante a
H[SORUDomRGRSDGUmRDSUHVHQWDGRQDVWDUHIDV³6HUSHQWHFRORULGD´2DOXQRFRQWLQXRXD
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mostrar ser capaz de escolher a actividadH³'HVHQKDU´PDVHYLGHQFLRXDLQGDDOJXPDV
dificuldades em explicar a função da ferramenta spray:
(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ͞ƵƌĂŶƚĞĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚŽƉĂĚƌĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞^ĞƌƉĞŶƚĞĐŽůŽƌŝĚĂ͟ŶŽ
programa Já Está, o Augusto revelou ainda algumas dificuldades em explicar para que é que servia a
ferramenta de Spray. Foi pedido ao aluno que fosse ao computador do professor/investigador
experimentar essa ferramenta. Depois de a experimentar, o aluno referiu tratar-se de um Spray e
comparou-o com o que há na caixa de ferramentas do programa Paint ;͙Ϳ͟

Já durante a exploração do padrão apresentado no Já Está QDWDUHID³&DUDVFRP
ULWPRV´ R DOXQR FRQVHJXLX H[SOLFDU R IXQFLRQDPHQWR GDV IHUUDPHQWDV GD FDL[D GR
SURJUDPD³'HVHQKDU´
O Augusto foi-se apresentando mais seguro na exploração do programa Já Está
no decorrer da análise dos padrões apresentados nDVWDUHIDV³5HFWkQJXORVFRORULGRV´H
³)LJXUDVDOHJUHV´$SURSyVLWRGDresolução da WDUHID³5RXSDFRPQ~PHURV´UHJLVWRX-se:
(Diário de Bordo ʹ 19 de Maio de 2009) ʹ ͞ƵƌĂŶƚĞ Ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ ĐƌŝĂĚŽ ƉĞůŽ ƵŐƵƐƚŽ ŶĂ
actividade ͞ZŽƵƉĂ ĐŽŵ ŶƷŵĞƌŽƐ͕͟ ŶĂ &ŝĐŚĂ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ Ğ ŶŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ Já Está, o aluno conseguiu
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ ͞ĞƐĞŶŚĂƌ͟ Ğ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ cor na
reprodução do seu padrão no ficheiro do programa. O aluno conseguiu indicar onde estava a drive do
CD/DVDs do computador portátil do professor/investigador e mostrou conhecer a função das ferramentas
ĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͘͟

Durante a utilização do programa Já Está pelo Augusto na realização do Teste de
competências Matemáticas, em situação de pós-Teste (Grelha de Observação ± Anexo
VIII), nomeadamente na reprodução de um padrão na tarefa 1, no completamento de um
padrão no tarefa 4, na leitura e análise do padrão do tarefa 5 e na criação de um padrão
do tarefa 6, foi possível constatar que o aluno ficou a conhecer os menus e as
ferramentas do programa:
(Diário de Bordo ʹ Pós-Teste de competências Tecnológicas) ʹ ͞KƵŐƵƐƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵĚƵƌĂŶƚĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ
das tarefas 1, 4, 5 e 6 um bom conhecimento do programa Já Está. O aluno conseguiu utilizar com
correcção as ferramentas do programa (...)͟

Podemos concluir que, na utilização do CD-ROM Já Está, o aluno Augusto
apresentou uma evolução bastante significativa. O aluno iniciou este estudo sem
conseguir inserir um CD-ROM na drive de CD/DVDs e apresentava algumas dificuldades
na navegação nos menus de alguns programas. O aluno também sentia dificuldades em
sair dos programas e apresentava um reduzido conhecimento do ambiente de trabalho e
das ferramentas deste programa. Consideramos que, com a exploração do programa Já
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Está, o aluno passou a conhecer como se insere e retira um CD-ROM de uma drive de
CD/DVDs de um computador portátil e de secretária. O Augusto ficou a dominar as
IHUUDPHQWDV GR SURJUDPD ³'HVHQKDU´ GR &'-ROM Já Está conseguindo escolher a
actividade e as ferramentas necessárias para a realização das tarefas propostas. A
exploração deste CD-ROM contribuiu, também, para que se tenham desenvolvido
competências que lhe permitem uma melhor compreensão do funcionamento dos menus
e submenus de alguns programas de computador.

1.1.3. Programa Paint
Durante este estudo, o programa Paint foi utilizado pelo aluno em diferentes
tarefas. O Augusto referiu que já tinha utilizado este programa em casa para fazer
desenhos. No entanto, durante a realização do tarefa 3 do pré-Teste de competências
matemáticas foi possível observar que o aluno apenas tinha utilizado algumas
ferramentas do programa, desconhecendo a função de outras. O aluno não conseguia,
também, guardar as suas produções numa pasta do computador:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Tecnológico) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂĂƚĂƌĞĨĂ3 ao Augusto, o aluno referiu
que já tinha utilizado o programa Paint no seu computador de casa. O aluno disse que utilizava este
programa para realizar alguns desenhos e referiu que apenas tinha utilizado as ferramentas lápis, a
borracha quando queria apagar e o balde quando queria pintar. Mostrou saber como se seleccionavam as
cores. O aluno referiu que desconhecia algumas ferramentas e não conhecia os menus do programa. Não
ƐĂďŝĂĐŽŵŽƐĞŐƵĂƌĚĂǀĂŵŽƐĨŝĐŚĞŝƌŽƐŶƵŵĂƉĂƐƚĂĚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘͟

Na actividade ³$QLPDLV DPLJRV´ R DOXQR FRQVHJXLX DFRPSDQKDU DV LQGLFDo}HV
para iniciar o programa Paint e abrir o ficheiro. No entanto e depois de ter sido
exemplificado, com o recurso ao projector de vídeo, como realizar a actividade, o aluno
revelou algumas dificuldades em certas acções que eram necessárias realizar para
efectuar a tarefa:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞KĂůƵŶŽƌĞǀĞůŽƵĂůŐƵŵĂƐĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐŶŽŝŶşĐŝŽĚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƉĂƌĂ
executar com correcção as acções: seleccionar, copiar, colar e arrastar. Com a repetição da acção,
verificaram-ƐĞƉĞƋƵĞŶĂƐŵĞůŚŽƌŝĂƐ;͙Ϳ͟

Na actividade ³9LDWXUDV DOHJUHV´ R DOXQR DSUHVHQWRX XPD SHTXHQD HYROXomR QR
seu desempenho no que diz respeito a acções como seleccionar, copiar, colar e arrastar.
O aluno continuava a revelar-se concentrado e a sua adaptação às ferramentas
informáticas que estava a utilizar ± compuWDGRU³0DJDOKmHV´HSURJUDPD3DLQW± estava a
decorrer com naturalidade e sem lhe criar qualquer tipo de alteração comportamental,
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mostrando talvez um incremento de empenho na realização das tarefas. Durante esta
actividade pediu, por duas vezes, para reiniciar a actividade do princípio:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) - ͞EĞƐƚĞĚŝĂ͕ŽƵŐƵƐƚŽƉĞĚŝƵ-ŵĞƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ͞sŝĂƚƵƌĂƐ
ůĞŐƌĞƐ͟ĚƵĂƐǀĞǌĞƐ͘ĂƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞǌ͕ŽĂůƵŶŽƚŝŶŚĂƚŝĚŽĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĞŵƐĞŐƵŝƌŽƐƉĂƐƐŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂ
copiar as imagens da carrinha e do carro. Utilizou as ferramentas do programa Paint para pintar as viaturas
sem dificuldade ;͙Ϳ^ĞŶƚŝƵĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĞŵƐĞŐƵŝƌŽƐƉĂƐƐŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĂŝŵĂŐĞŵĞĚĞƉŽŝƐŝƌ
ao menu Editar, Copiar e Colar. O aluno deixou uma parte da frente da carrinha fora da selecção e deixou
ĚĞĂƚĞƌŶŽĐĂŶƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐƋƵĞƌĚŽĚŽƐĞƵĞĐƌĆ;͙ͿYƵĂŶĚŽůŚĞƉĞƌŐƵŶƚĞŝƉŽƌƋƵĞƋƵĞƌŝĂĐŽŵĞĕĂƌĚĞŶŽǀŽ͕
o aluno respondeu-me: ͞- Porque vou precisar mais vezes da carrinha e agora não a consigo copiĂƌ͘͟
Aproveitei o facto de estar próximo do aluno para com ele repetir a estratégia que alguns alunos, como a
Laura e a Matilde, estavam a seguir: 1º Ferramenta lupa e aumentar a carrinha ou o carro; 2º escolher a
ferramenta de selecção e seleccionar a figura; 3º ir ao menu Editar e escolher Copiar; 4º ir ao menu Editar e
ĞƐĐŽůŚĞƌŽůĂƌ͖ϱǑĂƌƌĂƐƚĂƌĂĨŝŐƵƌĂƉĂƌĂŽůƵŐĂƌƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽŶĂŐƌĂĚĞ͘͟

Na figura seguinte pode-se observar que a carrinha não é visível no canto inferior
esquerdo e parte das letras da paODYUD³1RPH´HVWDYDPDSDJDGDV

Figura 57 ʹ Produção do Augusto ʹ Tarefa 3

No mesmo dia, o aluno ainda conseguiu realizar o seguinte trabalho:

Figura 58 ʹ Segunda produção do Augusto ʹ Tarefa 3

Na imagem anterior, é possível observar que o aluno conseguiu preencher toda a
grade. Consegue-se observar que, quando seleccionou a carrinha verde, deixou uma
pequena parte das rodas de fora da selecção. O carro que serviu de modelo para ser
copiado deixou de estar no canto inferior direito do ficheiro.
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O facto de se ter realizado a explicação e a apresentação, na imagem projectada
do ambiente de trabalho do computador portátil do professor/investigador, dos passos
que alguns alunos estavam a seguir para seleccionar correctamente as figuras,
QRPHDGDPHQWHDXWLOL]DomRGDIHUUDPHQWD³OXSD´DUHSHWLomRGDDFomRFRSLDU e colar e a
utilização da acção ³DQXODU´QRPHQX³HGLWDU´FRQWULEXLXSDUDTXHQDVDFWLYLGDGHVTXHVH
seguiram, onde foi utilizado o programa Paint, se assistisse a uma progressiva melhoria
no desempenho do aluno no que diz respeito às competências tecnológicas que lhe
permitiam utilizar o programa. O Augusto foi aperfeiçoando a utilização das ferramentas
do programa Paint e, apesar de ter deixado algumas tarefas por terminar, (ver figuras
seguintes) foi possível observar que o domínio das acções e das ferramentas era
gradual.

Figura 59 ʹ Produções do Augusto ʹ dĂƌĞĨĂ͞:ĂƌĚŝŵĐŽůŽƌŝĚŽ͟Ğ͞&ŝŐƵƌĂƐĐŽůŽƌŝĚĂƐ͟

Na imagem da esquerda, que se refere à actividade ³-DUGLP FRORULGR´ SRGH-se
observar que o aluno utilizou as ferramentas de preenchimento de cor com correcção e
que as imagens da borboleta e da flor se encontram completas. Na imagem da direita, o
aluno conseguiu seleccionar as imagens das figuras geométricas com correcção,
conseguindo-as arrastar e colocar no lugar da grade pretendido. Verifica-se que o aluno
não conseguiu terminar ambas as tarefas.
(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ͞K ƵŐƵƐƚŽ ĨŽŝĚŽƐ últimos a iniciar a actividade que era para
realizar no programa Paint no Magalhães. Como o aluno é muito cuidadoso na realização dos seus
ƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ ŝƐƐŽ ĨĞǌ ĐŽŵ ƋƵĞ ĚĞŵŽƌĂƐƐĞ ŵĂŝƐ ƚĞŵƉŽ Ă ĐŽůĂƌ ĂƐ ͞ƐĞƌƉĞŶƚĞƐ͟ ŶĂ ƚŝƌĂ ĚĞ ĐĂƌƚŽůŝŶĂ͘ /ƐƐŽ ĨĞǌ
também com que ƐĞĂƚƌĂƐĂƐƐĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽŐƌƵƉŽ͘;͙ͿZĞĂůŝǌŽƵĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶŽWĂŝŶƚĐŽŵƉŽƵĐŽĐƵŝĚĂĚŽ͕
ƌĞǀĞůĂŶĚŽĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐŶĂƐĞůĞĐĕĆŽĚĂƐĨŝŐƵƌĂƐƉĂƌĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽƉĂĚƌĆŽ͘͟

Verifica-se, neste ficheiro do programa Paint, no qual o Augusto gravou a
resolução de uma das tarefas relacionadas com a proposta ³6HUSHQWH FRORULGD´ TXH R
aluno apresentou algumas dificuldades em seleccionar o triângulo verde para a criação
do seu padrão. O triângulo aparece imperfeito, havendo partes da figura cortadas. É
visível, no canto superior esquerdo da imagem, um triângulo mais pequeno e pode-se
observar que a figura do quadrado vermelho e do triângulo verde da barra lateral
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esquerda do ficheiro desapareceram. Parece que o Augusto apenas se preocupou em
preencher a totalidade dos lugares da grade não revelando cuidado em realizar as
acções de selecção e de arrastar no programa Paint com cuidado.

Figura 60 ʹ Produção do Augusto ʹ dĂƌĞĨĂ͞^ĞƌƉĞŶƚĞĐŽůŽƌŝĚĂ͟

No ficheiro do programa Paint relativo à WDUHID³&DUDVFRPULWPRV´YHULILFD-se que
o Augusto conseguiu realizar a selecção das figuras ³FtUFXORODUDQMD´H³WULkQJXORDPDUHOR´
com mais correcção, estando as figuras inteiras, sem cortes. A sua colocação na grade
está também mais arrumada. Verifica-VHDSHQDVTXHR³WULkQJXORDPDUHOR´TXHHVWDYDQD
barra lateral direita do ficheiro desapareceu:
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio de 2009) ʹ ͞KƵŐƵƐƚŽĞƐƚĄĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĂƐĨŝŐƵƌĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂĂĐƌŝĂĕĆŽ
do seu padrão no programa Paint cŽŵĐƵŝĚĂĚŽ͘ŽŶƐĞŐƵĞŝƌĂŽŵĞŶƵ͞ĚŝƚĂƌ͟ĞĞƐĐŽůŚĞƌĂƐĂĐĕƁĞƐ͞ŽƉŝĂƌ͟
ĞĚĞƉŽŝƐ͞ŽůĂƌ͟ĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ (...)͟

Figura 61 - Produção do Augusto - Tarefa "Caras com ritmos"

Na resolução da WDUHID ³3DWHWD GLYHUWLGR´ R DOXQR FRQWLQXRX D UHYHODU XPD
evolução positiva no que diz respeito ao conhecimento das acções do programa Paint
necessárias para a realização dos exercícios. A selecção das imagens era realizada com
cuiGDGR YHU ILJXUD VHJXLQWH  H R DOXQR ID]LD XVR GD IHUUDPHQWD ³OXSD´ SDUD PHOKRU
seleccionar as figuras, ao mesmo tempo que a navegação no menu do programa se fazia
com mais segurança:
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(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞K ƵŐƵƐƚŽ ĐŽŶƐĞŐƵĞ ŝŶŝĐŝĂƌ Ž Ɖrograma Paint sem dificuldade
ƌĞĐŽƌƌĞŶĚŽĂŽşĐŽŶĞĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌDĂŐĂůŚĆĞƐ͘;͙ͿĞƉŽŝƐĚĞ
ter recebido as indicações do ficheiro que tinha de abrir, o aluno realizou essa acção sozinho, utilizando os
menus do programa correctamente. O aluno faz agora uma melhor utilização das ferramentas do programa.
hƚŝůŝǌĂĂůƵƉĂƉĂƌĂŵĞůŚŽƌƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĂƐĨŝŐƵƌĂƐĞĞƐĐŽůŚĞĂƐĂĐĕƁĞƐĚŝƚĂƌ͕ŽƉŝĂƌĞŽůĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘͟

Figura 62 ʹ Produção do Augusto ʹ dĂƌĞĨĂ͞WĂƚĞƚĂĚŝǀĞƌƚŝĚŽ͟

O aluno teve também, nesta tarefa, que utilizar a ferramenta de texto do programa
Paint para reproduzir com números RSDGUmRGR³3DWHWDGLYHUWLGR´QXPRXWURILFKHLUR2
aluno mostrou não dominar o seu funcionamento. Apesar de a ter já utilizado na escrita
do seu nome e de ter já sido explicado pelo professor à turma o seu funcionamento, o
aluno sentiu dificuldades em alterar o tamanho da letra:
(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞K ƵŐƵƐƚŽ ƵƚŝůŝǌŽƵ ĐŽŵ ĂůŐƵŵĂƐ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ Ă ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ
texto. Quando lhe perguntei porque é que os seus números estavam a ficar tão pequenos, o aluno
respondeu-me: ͞- EĆŽƐĞŝĐŽŵŽƐĞƉƁĞŵŵĂŝŽƌĞƐ͊͟;͙Ϳ͟

Pelo facto de haver outros alunos na turma com a mesma dificuldade, entendeu o
professor/investigador recorrer à imagem projectada do programa para, uma vez mais,
explicar o seu funcionamento e os passos necessários para a formatação do tipo e do
tamanho da letra:
(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio) ʹ ͞;͙Ϳ ƉſƐ ĂƐ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚĂƐ ƉĞůŽ ƵŐƵƐƚŽ͕ ĚĞĐŝĚŝ ĨĂǌĞƌ
novamente uma explicação sobre o funcionamento da ferramenta de texto do programa Paint. Expliquei
aos alunos que, para formatar o texto, era necessário escolher a ferramenta de texto e, depois, verificar se
Ă ͞ĂƌƌĂ ĚĞ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ĚĞ ƚĞǆƚŽ͟ ĞƐƚĂǀĂ ĂĐƚŝǀĂ͘ ĂƐŽ ŶĆŽ ĞƐƚŝǀĞƐƐĞ͕ ƚĞƌŝĂŵ ƋƵĞ ŝƌ ĂŽ ŵĞŶƵ ͞sĞƌ͟ Ğ
seleccionar a opção ͞ĂƌƌĂ ĚĞ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ĚĞ ƚĞǆƚŽ͘͟ ĞƉŽŝƐ ƚŝŶŚĂŵ ĚĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ž ƚĞǆƚŽ Ğ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ă
ĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƚŝƉŽĞĚŽƚĂŵĂŶŚŽĚĂůĞƚƌĂ͘͟

1D UHSURGXomRGRSDGUmR GDWDUHID ³3DWHWD GLYHUWLGR´ H GHSRLV GDH[SOLFDomR GR
IXQFLRQDPHQWRGD³%DUUDGHIHUUDPHQWDVGHWH[WR´o aluno deixou os números ainda num
tamanho reduzido (figura seguinte), facto revelador de que o aluno ainda apresentava
alguma insegurança na utilização da ferramenta de texto.
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Figura 63 ʹ hƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ͞dĞǆƚŽ͟- dĂƌĞĨĂ͞WĂƚĞƚĂĚŝǀĞƌƚŝĚŽ͟

Na resolução da WDUHID³$PLJRVGR0LFNH\´R$XJXVWRPRVWURXVHUFDSD]GHabrir
o ficheiro para a realização da tarefa de forma autónoma e conseguiu seleccionar as
figuras correctamente. O aluno utilizou, de forma correcta, a ferramenta de seleccionar e
conseguiu realizar as acções de copiar e colar correctamente:
(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞EŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚŽƉĂĚƌĆŽdĂƚĂƌĞĨĂ͞ŵŝŐŽƐĚŽDŝĐŬĞǇ͕͟Ž
Augusto conseguiu iniciar o programa Paint de forma autónoma e abriu o ficheiro necessário para a
realização da tarefa. O aluno seleccionou correctamente as figuras sem haver corte de partes da imagem.
hƚŝůŝǌŽƵĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĚĞƐĞůĞĐĕĆŽĞŶĂǀĞŐŽƵĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŶŽŵĞŶƵ͞ĚŝƚĂƌ͞ƉĂƌĂĐŽƉŝĂƌĞ
colar as figuras. Na reprodução do padrão com números, conseguiu aumentar o tamanho da letra e
escolheu o tipo de letra Arial ;͙Ϳ͟

Na reprodução do padrão criado pelo aluno com números, o Augusto apresentou
uma evolução no que diz respeito à utilização da ferramenta de texto. O aluno conseguiu
aumentar o tamanho dos seus números e mudou o tipo de letra (ver figura seguinte).

Figura 64 ʹ hƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ͞dĞǆƚŽ͟ʹ dĂƌĞĨĂ͞ŵŝŐŽƐĚŽDŝĐŬĞǇ͟

Ao longo do estudo, o Augusto manifestou uma evolução nos seus conhecimentos
sobre a utilização do programa Paint. Apesar de o aluno ter já utilizado o programa antes
do início desta investigação, apresentava, apenas, o conhecimento de algumas
ferramentas do programa, nomeadamente o lápis para desenhar, a borracha para apagar
e o balde para preenchimento com cor, mostrando desconhecer as outras. Também não
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VDELD³*XDUGDU´XPILFKHLURQHPFRQVHJXLDQDYHJDUQRVPHQXVGRSURJUDPD'XUDQWHD
intervenção didáctica, o aluno foi tomando contacto com outras ferramentas do programa,
nomeadamente a ferramenta de seleccionar, a lupa e a ferramenta de texto e adquiriu
FRPSHWrQFLDV TXH OKH SHUPLWHP ³*XDUGDU´ XP ILFKHLUR QXPD SDVWD GR FRPSXWDGRU
navegar nos menXVGRSURJUDPDHUHDOL]DUDFo}HVFRPR³&RSLDU´³&RODU´H³$QXODU´

1.1.4. Applets NCTM
Como já se referiu, para que o applet seleccionado pudesse ser usado, os alunos
tinham que dar autorização para executar o script ou control activex no Internet Explorer,
no seu computador Magalhães, de forma a que a aplicação Java pudesse funcionar. Para
auxiliar os alunos, o professor/investigador utilizou a imagem projectada do ambiente de
trabalho e exemplificou os passos necessários para que a aplicação funcionasse. Os
alXQRV WLYHUDP TXH DFHGHU j SDVWD ³(VFROD´ H GHQWUR GD SDVWD ³7DUHIDV  GH $EULO´
VHOHFFLRQDUDSDVWD³3UH.´HGHSRLVRILFKHLUR³6WDUW´
O Augusto conseguiu, na resolução das tarefas ³)LJXUDVFRORULGDV´H³5HFWkQJXORV
FRORULGRV´VHJXLUDVLQVWUXo}HV apresentadas, interagindo com o applet para resolver as
tarefas propostas:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞KƵŐƵƐƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝƵƐĞŐƵŝƌĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐĞĂĐƚŝǀĂƌŽƉƉůĞƚĚŽ
NCTM no seu computador Magalhães. Quando lhe perguntei se tinha sido difícil, o aluno referiu que
ĐŽŶƐĞŐƵŝƵƐĞŐƵŝƌĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐ͘͟

O DSSOHW XWLOL]DGR QD WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´ WLQKD WDPEpP VLGR XWLOL]DGR QD
realização do teste de competências Matemáticas, nomeadamente na tarefa 2 que o
aluno comparou a um jogo. Durante o pré-Teste, o Augusto mostrou algumas dificuldades
em arrastar as figuras geométricas para o lugar pois, por mais do que uma vez soltou-as
antes do lugar correcto:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞KƵŐƵƐƚŽĐŽŵƉĂƌŽƵŽĂƉƉůĞƚĚŽEdDĐŽŵƵŵũŽŐŽŽƋƵĞ
aumentou o seu entusiasmo. Ouviu com atenção as explicações que lhe dei sobre o funcionamento da
aplicação. Quando lhe pedi para começar, o aluno permaneceu durante alguns segundos imóvel a analisar a
tarefa e a ver por onde começava. Após essa pausa, o aluno começou o exercício. Apresentou algumas
dificuldades em arrastar as figuras pois, várias vezes, soltava-as antes do lugar indicado o que fazia com que
ƚŝǀĞƐƐĞƋƵĞƌĞƉĞƚŝƌĂĂĐĕĆŽ;͙Ϳ͟
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Figura 65 ʹ Augusto a utilizar um Applet do NCTM

Na utilização do applet dD WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´ R $XJXVWo reconheceu-o e
UHIHULX TXH Mi WLQKD MRJDGR DTXHOH ³MRJR´ 'XUDQWH HVWD WDUHID R $XJXVWR WHYH D
oportunidade de realizar outras actividades com o applet que não tinham sido
desenvolvidas no teste de competências Matemáticas. O aluno revelou ter compreendido
as instruções do professor/investigador pois conseguiu utilizar correctamente os botões
GHDFomR³UHVHWERDUG´TXDQGRWLQKDLQWHQomRGHDQXODURTXHWLQKDIHLWRH³QH[WSDWWHUQ´
quando pretendia passar à próxima actividade. O Augusto conseguiu seleccionar as
figuras sem dificuldade e, após alguma hesitação inicial, em que as figuras eram soltas
antes do lugar correcto, situação que obrigava a repetir a acção, o aluno passou a soltar
as figuras só no sítio correcto vencendo, dessa forma, as suas dificuldades iniciais. O
Augusto continuou os padrões para a frente com as figuras propostas e realizou várias
actividades que constavam do applet. A tarefa apresentou-se-lhe simples e foi sempre
realizada com agrado. O aluno voltou a utilizar este applet no teste de competências
matemáticas em situação de pós-Teste. Nesse teste, o aluno arrastou as figuras para o
lugar correcto sem as soltar antes do tempo.
A utilização do applet do NCTM na actividade ³5HFWkQJXORVFRORULGRV´SUHVVXS{V
o mesmo procedimento para que a aplicação Java funcionasse no computador
³0DJDOKmHV´2$XJXVWRFRQVHJXLXDFRPSDQKDUDVLQGLFDo}HVGRSURIHVVRULQYHVWLJDGRU
para autorizar a execução do script ou control activex do seu Internet Explorer do
FRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´(PVHJXLGDIRLFDSD]GHDFHGHUjSDVWD³(VFROD´HGHQWURGD
SDVWD ³7DUHID  GH 0DLR´ VHOHFFLRQDU D SDVWD ³3UHBNBNBSUREOHP´ H GHSRLV R ILFKHLUR
³6WDUW´
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ K ƵŐƵƐƚŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ ĂƐ ŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐ ĚĂĚĂƐ ŶŽ
Quadro Interactivo e cŽŶƐĞŐƵŝƵĐŽůŽĐĂƌĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŽĂƉƉůĞƚŶŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌDĂŐĂůŚĆĞƐ͘͟
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Figura 66 ʹ hƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽĂƉƉůĞƚƉĞůŽƵŐƵƐƚŽŶŽƐĞƵ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟

No que concerne às actividades desenvolvidas no applet, criar um módulo de um
padrão que permitisse obter células da mesma cor na diagonal, o Augusto percebeu onde
se criava o módulo do padrão e para que serviam os botões de acção da aplicação Java:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞ĞƉŽŝƐ ĚĞ ĐƌŝĂƌƵŵŵſĚƵůŽ ĐŽŵ ĂƐ ĐŽƌĞƐ ĂǌƵů͕ ǀĞƌĚĞ͕ ǀĞƌĚĞ͕ Ž
aluno começou por seleccionar o botão que ia colocando módulo a módulo na grade. Em seguida, e já
quando se encontrava sensivelmente a meio da grade, escolheu o botão que colocava o módulo mais
ƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ͘;͙ͿKƵŐƵƐƚŽŵŽƐƚƌŽƵƚĞƌĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽĨƵŶĐŝŽŶĂǀĂĞƐƚĞĂƉƉůĞƚ͘͟

Durante as situações em que se utilizaram os applets do NCTM, foi possível
constatar que o aluno gostou de interagir com estas aplicações. Verificou-se uma
evolução no que diz respeito à acção de arrastar e soltar as figuras geométricas desde a
sua utilização no pré-Teste de competências matemáticas, no decorrer da WDUHID³)LJXUDV
FRORULGDV´HQRSyV-7HVWH$RFRQWDFWDUFRPRV³ERW}HV´GHDFomRGRDSSOHWXWLOL]DGRR
Augusto passou a deter um melhor conhecimento sobre o funcionamento dos botões de
acção dos applets, podendo estabelecer uma relação com outros botões de outras
aplicações.

1.1.5. Quadro Interactivo
O Augusto utilizou o Quadro interactivo na resolução da WDUHID ³5HFWkQJXORV
FRORULGRV´'XUDQWHDFDOLEUDomRGRTXDGURRDOXQRPRVWURXORJRHQWXVLDVPRFRPDLGD
ao quadro:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽ ƉƌŽĐĞĚŝĂ ă ĐĂůŝďƌĂŐĞŵ ĚĂƐ ĐĂŶĞƚĂƐ ŶŽ ƋƵĂĚƌŽ
interactivo, o Augusto, habitualmente uma criança bastante sossegada, extravasava algum entusiasmo e
pedia-me para ir ao quadro. Quando lhe pedi que encontrasse o módulo do padrão, primeiro na Ficha de
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papel, para ir, depois, ao quadro interactivo apresentar a sua solução aos colegas, vislumbrei alguma
ƚƌŝƐƚĞǌĂŶŽƐĞƵŽůŚĂƌ͘͟

Após ter criado, na ficha de trabalho, um módulo de um padrão que apresentava
células da mesma cor na diagonal, o Augusto foi ao Quadro interactivo testar e
apresentar aos colegas a sua produção:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞ĞƉŽŝƐĚĞƚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƵŵƉĂĚƌĆŽĐŽŵŽŵſĚƵůŽƌĞĐƚąŶŐƵůŽ
azul, rectângulo verde, rectângulo verde, o Augusto foi ao Quadro interactivo apresentar a sua solução à
turma. O aluno agarrou na caneta sem nenhum receio e foi com naturalidade que com ela accionou os
ďŽƚƁĞƐĚŽĂƉƉůĞƚƉĂƌĂĞƐĐŽůŚĞƌĂƐĐŽƌĞƐĚŽŵſĚƵůŽĚŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽ;͙Ϳ͟

O Augusto mostrou-se bastante concentrado enquanto agarrava a caneta do
Quadro interactivo para accionar os botões do applet. Primeiro escolheu o botão que
accionava a função de completar módulo a módulo o padrão e depois o que preenchia o
padrão na totalidade. O toque da caneta no quadro foi, no início, bastante suave,
denotando por parte do aluno algum cuidado para não estragar:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƚĞƌŵŝŶŽƵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽŵſĚƵůŽĚŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽŶŽ
Quadro interactivo, o Augusto foi logo para o seu computador Magalhães procurar outro módulo de um
ƉĂĚƌĆŽƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĞƐƐĞĂŽĚĞƐĂĨŝŽĐŽůŽĐĂĚŽ͘;͙ͿYƵĂŶĚŽůŚĞƉĞƌŐƵŶƚĞŝƐĞƚŝŶŚĂƐŝĚŽĨĄĐŝůƵƚŝůŝǌĂƌŽYƵĂĚƌŽ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽ͕ŽĂůƵŶŽƌĞĨĞƌŝƵƋƵĞƚŝŶŚĂƐŝĚŽŵƵŝƚŽďŽŵƚĞƌŝĚŽĂŽYƵĂĚƌŽĞƋƵĞĞƌĂĨĄĐŝůƵƐĂƌĂĐĂŶĞƚĂ͘͟

Da experiência da ida do Augusto ao Quadro interactivo, pode-se concluir que o
facto de se ter utilizado esta ferramenta numa situação de aprendizagem acrescentou
uma maior motivação ao aluno e promoveu a vontade de descobrir outras soluções para
o problema colocado. De facto, verificou-se um maior empenho na procura da solução
depois de o aluno ter percebido que iria ao quadro apresentar a sua descoberta aos
colegas, o que fez com grande destreza.

1. 2. Competências matemáticas - Padrões

1.2.1. Leitura e descrição de Padrões
Quando o Augusto realizou o teste de competências Matemáticas (pré-Teste),
afirmou não conseguir ler o padrão apresentado (Grelha de Observação - Anexo IX).
Mostrou também não estar familiarizado com o conceito de padrão:
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(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝ ao Augusto se conseguia ler o padrão que
lhe apresentei na tarefa 1, o aluno ficou a olhar com algum espanto para mim e respondeu-me que não
ĐŽŶƐĞŐƵŝĂůĞƌŽƋƵĞĞƐƚĂǀĂŶŽĞĐƌĆ͘͟

'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³&DUDV VRUULGHQWHV´ R DOXQR SDUWLFLSRX QD OHLtura
colectiva dos padrões apresentados para exploração. Quando lhe foi pedido para ler o
padrão que tinha criado na sua ficha de trabalho, o aluno começou a ler mencionando
apenas a propriedade cor:
(Diário de Bordo ʹ 20 de Abril de 2009) ʹ ͞KƵŐƵƐƚŽĐŽŵeçou a ler primeiro o padrão que criou na ficha de
trabalho referindo apenas a cor: ͞- ĂƐƚĂŶŚŽ͕ǀĞƌĚĞ͕ĐĂƐƚĂŶŚŽ͕ǀĞƌĚĞ͘͟͟

Figura 67 ʹ ƵŐƵƐƚŽĚƵƌĂŶƚĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂdĂƌĞĨĂ͞ĂƌĂƐƐŽƌƌŝĚĞŶƚĞƐ͟

Após ter sido alertado, por alguns colegas da turma, para a necessidade de ter
TXHXWLOL]DUDSDODYUD³FDUD´FRUULJLXDVXDOHLWura:
(Registo videográfico ʹ 20 de Abril de 2009) ͞- Cara castanha, cara verde, cara castanha, cara verde, cara
ĐĂƐƚĂŶŚĂ͕ĐĂƌĂǀĞƌĚĞ͕ĐĂƌĂĐĂƐƚĂŶŚĂ͕ĐĂƌĂǀĞƌĚĞ͕ĐĂƌĂĐĂƐƚĂŶŚĂ͕ĐĂƌĂǀĞƌĚĞ͘͟

Quando, na resolução da WDUHID³$QLPDLVDPLJRV´IRLSURSRVWRDRDOuno que lesse
o padrão projectado, o aluno referiu que não o conseguia ler. O aluno não conseguiu
apresentar uma razão para esse facto, mostrando alguma timidez perante o silêncio que
se tinha instalado na sala:
(Registo videográfico ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ͞- EĆŽ͟ diz o aluno. ͞ƉŽƌƋƵġ͍͟ ʹ pergunta o professor.
O aluno fica em silêncio. Insiste o professor: ͞- KƋƵĞĠƋƵĞĂĐŚĂƐƋƵĞĞƐƚĄĞƌƌĂĚŽ͍͟ O aluno fica a pensar
ĚƵƌĂŶƚĞƵŶƐƐĞŐƵŶĚŽƐŵĂƐŶĆŽƌĞƐƉŽŶĚĞ͘͟

Na continuação da exploração da tarefa, o Augusto participou na leitura colectiva
do padrão. No grande grupo, o aluno não se inibiu de realizar a leitura do padrão da
WDUHIDGRV³$QLPDLVDPLJRV´
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Quando foi pedido ao Augusto que lesse o padrão que estava a criar no âmbito da
WDUHID ³9LDWXUDV DOHJUHV´ R DOXQR DLQGD UHYHORX DOJXPDV GLILFXOGDGHV HP OHU WRGDV DV
propriedades das figuras utilizadas. O aluno referiu primeiro a propriedade cor, só depois
referiu, também, a propriedade do veículo:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽŽAugusto estava a criar o seu padrão na actividade
͞sŝĂƚƵƌĂƐĂůĞŐƌĞƐ͟ĂƉƌŽǆŝŵĞŝ-me e pedi-lhe que me lesse o padrão que estava a criar. O aluno pensou um
pouco e começou: ͞- sĞƌĚĞ͕ ǀĞƌŵĞůŚŽ͕ ǀĞƌĚĞ͙͟ O aluno parou e recomeçou: ͞- Carrinha verde, carro
vermelŚŽ͕ĐĂƌƌŝŶŚĂǀĞƌĚĞ͕ĐĂƌƌŽǀĞƌŵĞůŚŽ͙͟ KƵŐƵƐƚŽĐŽƌƌŝŐŝƵĂůĞŝƚƵƌĂĚŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽ͘;͙Ϳ͟

'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³-DUGLP FRORULGR´ R DOXQR DSUHVHQWRX Mi PDLV
cuidado na leitura do padrão que estava a criar num ficheiro do programa Paint:
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙ͿWĂƌĞŝũƵŶƚŽĚŽƵŐƵƐƚŽĞƉĞĚŝ-lhe que me lesse o padrão que
estava a criar. O aluno reflectiu um pouco e leu: ͞ʹ Flor amarela, flor amarela, borboleta rosa, flor amarela,
ĨůŽƌĂŵĂƌĞůĂ͕ďŽƌďŽůĞƚĂƌŽƐĂ͕ĨůŽƌĂŵĂƌĞůĂ͙͘͟;͙Ϳ͟

Nas actividades que se seguiram, o Augusto revelou muito cuidado na leitura dos
padrões. O aluno era agora mais cuidadoso e procurava sempre referir outra propriedade
para além da cor:
(Diário de Bordo ʹ 29 de Abril de 2009) ʹ ͞Quando pedi ao Augusto para ler o padrão do Já Está projectado,
o aluno leu - ͞ĂŵŝƐŽůĂǀĞƌŵĞůŚĂ͕ĐĂŵŝƐŽůĂǀĞƌŵĞůŚĂ͕ĐĂŵŝƐŽůĂĂǌƵů͕ĐĂŵŝƐŽůĂǀĞƌŵĞůŚĂ͕ĐĂŵŝƐŽůĂǀĞƌŵĞůŚĂ͕
ĐĂŵŝƐŽůĂĂǌƵů͕͙͟ KĂůƵŶŽƚĞǀĞŽĐƵŝĚĂĚŽĚĞƌĞĨĞƌŝƌŽƵƚƌĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƉĂƌĂĂůĠŵĚĂĐŽƌ͘͟

Em relação à WDUHID ³6HUSHQWH FRORULGD´ R DOXQR OHX R VHX SDGUmR ID]HQGR
referência às cores e formas das serpentes utilizadas:
(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞĚŝĂŽĂůƵŶŽƉĂƌĂůĞƌŽƉĂĚƌĆŽƋƵĞƚŝŶŚĂĐƌŝĂĚŽĐŽŵĂƐ
serpentes recortadas, leu - ͞^ĞƌƉĞŶƚĞůĂƌĂŶũa, serpente maçã, serpente castanha, serpente laranja, serpente
ŵĂĕĆ͕ƐĞƌƉĞŶƚĞĐĂƐƚĂŶŚĂ͙͘͟͟

Quando foi pedido ao aluno que lesse o padrão que tinha reproduzido com letras,
este não revelou qualquer hesitação, mostrando logo vontade em realizar a sua leitura:
(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ͞WĞĚŝ ĂŽ ĂůƵŶŽƋƵĞ ůĞƐƐĞ Ž ƉĂĚƌĆŽ ƋƵĞ ƚŝŶŚĂ ƌĞƉƌŽĚƵǌŝĚŽ ĐŽŵ
letras na sua tira de papel. O Augusto não hesitou e leu -͞K͕K͕K͕K͕K͕͖͘͟͟
(Registo videográfico - 30 de Abril de 2009) - ͞KƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉĞƌŐƵŶƚĂĂŽĂůƵŶŽ͗͞- É mais fácil ler em letras ou
ĐŽŵĂƐĨŝŐƵƌĂƐ͍͞KĂůƵŶŽƌĞƐƉŽŶĚĞ͗- ͞ŽŵĂƐůĞƚƌĂƐ͘͟

O Augusto iniciou esta investigação desconhecendo o termo padrão e não
conseguindo ler o padrão apresentado na Tarefa 1 do pré-Teste de competências
matemáticas. O aluno revelou alguma insegurança nas tarefas iniciais em ler com
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correcção alguns padrões apresentados, apesar de, no grande grupo da turma,
acompanhar a leitura dos mesmos. Com o decorrer da investigação, o aluno foi
superando essa insegurança e foi capaz de chegar ao término da investigação com
competências que lhe permitem ler com correcção diferentes padrões, apresentados em
linhas simples ou duplas com vários elementos e em grades de 3x7 ou 4x7.

1.2.2. Identificação do módulo do padrão
O Augusto mostrou, no início desta investigação, que não tinha conhecimentos
que lhe permitiam identificar o módulo de um padrão. Quando, na Tarefa 1 do pré-Teste
de competências matemáticas (Grelha de Observação - Anexo IX) lhe foi perguntado o
que se repete na figura, o aluno não foi capaz de identificar:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞KƵŐƵƐƚŽŶĆŽĨŽŝĐĂƉĂǌĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽŵſĚƵůŽĚŽƉĂĚƌĆŽ
apresentado na tarefa 1. Apesar de o aluno ter observado com atenção a imagem e ter reflectido na
questãŽ͕ŶĆŽĨŽŝĐĂƉĂǌĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽŵſĚƵůŽĞĚĞĚŝǌĞƌŽƋƵĞƐĞƌĞƉĞƚŝĂŶĂŝŵĂŐĞŵĚĂƐĞƌƉĞŶƚĞ͘͟

'XUDQWHDH[SORUDomRGDWDUHID³&DUDVVRUULGHQWHV´HGHSRLVGHWHUVLGRSHGLGRDR
aluno que lesse em voz alta o padrão que tinha acabado de criar, foi pedido que
identificasse o módulo desse padrão. O Augusto conseguiu identificar o módulo de dois
HOHPHQWRVGHXPSDGUmRGRWLSR$%$%$%«PDVUHIHULXDSHQDVDSURSULHGDGHFRU
(Registo videográfico ʹ ϮϬĚĞďƌŝůĚĞϮϬϬϵͿ͞- ĂƐƚĂŶŚŽ͕ǀĞƌĚĞ͘͟

Na exploração do padrão que o aluno tinha criado na actividade ³$QLPDLVDPLJRV´
apresentou algumas dificuldades em identificar correctamente as propriedades do módulo
do seu padrão:
(Registo videográfico - 21 de Abril de 2009) - ͞KƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉĞƌŐƵŶƚĂĂŽĂůƵŶŽ͗͞- Quantos elementos tem o
ŵſĚƵůŽĚŽƚĞƵƉĂĚƌĆŽ͍͞O aluno responde: ͞- ŽŝƐ͟ O professor questiona: ͞- YƵĂŝƐĠƋƵĞƐĆŽ͍͟ O aluno
responde: ͞- ĆŽĐĂƐ͙ĐĆŽĂŵĂƌĞůŽŐĂƚŽƉƌĞƚŽĐĆŽĂŵĂƌĞůŽ͙͟O professor pergunta de novo: ͟- Quantos
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƚĞŵŽŵſĚƵůŽĚŽƚĞƵƉĂĚƌĆŽ͍͟ O aluno responde: ͞- ŽŝƐ͟ O professor pergunta: ͞- Quais é que
ƐĆŽ͍͟ KĂůƵŶŽƌĞƐƉŽŶĚĞ͗͞- ĆŽĞŐĂƚŽ͘͟͟

Só após alguma reflexão, o aluno conseguiu identificar correctamente os
elementos do módulo do padrão do WLSR$%$%$%«TXHWLQKDFULDGR
Na resolução da WDUHID ³9LDWXUDV DOHJUHV´ R DOXQR IRL FDSD] GH LGHQWLILFDU R
módulo do padrão que estava a criar no ficheiro do programa Paint. O aluno identificou o
PyGXORGHGRLVHOHPHQWRVGHXPSDGUmRGRWLSR$%$%$%«
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(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙ͿƉĞƌŐƵŶƚĞŝ-lhe se era capaz de identificar o módulo do padrão
que estava a criar com a carrinha e com o carro. O aluno reflectiu um pouco e respondeu: ͞- Carrinha verde,
ĐĂƌƌŽǀĞƌŵĞůŚŽ͘͟͟

'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³-DUGLP FRORULGR´ R DOXQR IRL WDPbém capaz de
realizar a identificação do módulo do padrão que estava a criar. Nesta actividade, o aluno
conseguiu identificar um módulo com três elementos do tipo AAB.
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙ͿPedi depois ao aluno que identificasse o módulo do padrão
que estava a criar. O aluno pensou um pouco e respondeu: ͞- &ůŽƌĂŵĂƌĞůĂ͕ĨůŽƌĂŵĂƌĞůĂ͕ďŽƌďŽůĞƚĂƌŽƐĂ͘͟͟

O Augusto conseguiu também identificar os elementos que constituíam o módulo
GRSDGUmRXWLOL]DGRQRDSSOHWGDWDUHID³)LJXUDVFRORULGDV´
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ ŶƋƵĂŶƚŽ Ž ƵŐƵƐƚŽ ĂƌƌĂƐƚĂǀĂ ĂƐ ĨŝŐƵƌĂƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ĚŽ
Applet do NCTM, perguntei-lhe se era capaz de identificar o módulo do padrão que estava a continuar.
Apontando com o seu dedo no pequeno ecrã do Magalhães, o aluno identificou: ͞- Círculo roxo, triângulo
ǀĞƌĚĞĞƋƵĂĚƌĂĚŽĂŵĂƌĞůŽ͘͟ ;͙Ϳ͟

O aluno identificou um módulo do tipo ABC. $LQGD GXUDQWH D WDUHID ³)LJXUDV
FRORULGDV´, foi proposto ao aluno que completasse um padrão num ficheiro do programa
Paint com figuras geométricas. Nesta actividade, o aluno não conseguiu identificar o
módulo do padrão utilizado:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ ƉĂƐƐĂĚŽ ĂůŐƵŵ ƚĞŵƉŽ ǀŽůƚĞŝ Ă ƉĂƐƐĂƌ ũƵŶƚŽ ĚŽ ƵŐƵƐƚŽ Ğ
perguntei-lhe se já tinha conseguido encontrar o ŵſĚƵůŽĞŽĂůƵŶŽƌĞƐƉŽŶĚĞƵƋƵĞŶĆŽ͘;͙Ϳ͟

'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³5RXSD FRP OHWUDV´ R $XJXVWR FRQVHJXLX
identificar correctamente o módulo do padrão apresentado no programa Já Está. O aluno
conseguiu identificar o módulo de um padrão do tipo AAB$$%$$%«
Na actividade ³6HUSHQWH FRORULGD´RDOXQR FRQVHJXLX LGHQWLILFDUR PyGXORGH XP
SDGUmRGRWLSR$%&$%&$%&«TXHWLQKDFULDGRFRPRUHFXUVRjVWUrVVHUSHQWHV
(Diário de Bordo - 30 de Abril de 2009) ʹ ͞KĂůƵŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŽŵſĚƵůŽĚŽƉĂĚƌĆŽĐƌiado com as serpentes
ƌĞĐŽƌƚĂĚĂƐŶĂƚŝƌĂĚĞĐĂƌƚŽůŝŶĂƐĞŵƌĞǀĞůĂƌĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ͘KĂůƵŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐŽƵƵŵŵſĚƵůŽĚŽƚŝƉŽ͘͟

O Augusto foi também capaz de identificar o módulo do padrão que criou no
ficheiro do programa Paint com figuras geométricas. O aluno conseguiu identificar um
PyGXORGHXPSDGUmRGRWLSR$%$%$%«
Na actividade ³&DUDVFRPULWPRV´RDOXQRLGHQWLILFRXFRUUHFWDPHQWHRVHOHPHQWRV
e o módulo do padrão que criou num ficheiro do programa Paint:
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(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂndo passei junto do Augusto e lhe perguntei quantos
elementos tinha o módulo do padrão que estava a criar, o aluno respondeu: ͞- ŽŝƐ͘͟Pedi-lhe para me dizer
quais eram e o aluno respondeu-me: ͞- şƌĐƵůŽůĂƌĂŶũĂ͕ƚƌŝąŶŐƵůŽĂŵĂƌĞůŽ͘͟͟

Na resolução da tareID ³5HFWkQJXORV FRORULGRV´ R DOXQR FRQVHJXLX LGHQWLILFDU R
módulo do padrão que descobriu que criava células da mesma cor na diagonal do applet
do NCTM:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿƋƵĂŶĚŽŽƵŐƵƐƚŽƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂǀĂŶŽYƵĂĚƌŽŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽĂĨazer
a demonstração do módulo que tinha descoberto, perguntei-lhe se era capaz de identificar o módulo desse
padrão. O aluno respondeu afirmativamente e identificou-o como: ͞- Rectângulo azul, rectângulo verde,
ƌĞĐƚąŶŐƵůŽǀĞƌĚĞ͘͟ ;͙Ϳ͟

Apesar de ter havido alguns alunos da turma que revelaram dificuldades em
LGHQWLILFDU D GLVSRVLomR GDV ILJXUDV GR ³3DWHWD´ FRPR XP SDGUmR, na actividade ³3DWHWD
GLYHUWLGR´RDOXQRFRQVHJXLXLGHQWLILFDURVHOHPHQWRVGRPyGXOR
(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿŶƋƵĂnto o Augusto continuava o padrão com as figuras do
WĂƚĞƚĂ ŶŽ ƐĞƵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ;͙Ϳ͕ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ-lhe se era capaz de identificar o módulo do padrão. Após uma
breve reflexão, o aluno respondeu-me: ͞WĂƚĞƚĂŐƌĂŶĚĞ͕WĂƚĞƚĂŵĠĚŝŽ͕WĂƚĞƚĂƉĞƋƵĞŶŽ͘͟͟

Na actividade ³$PLJRV GR 0LFNH\´ R $XJXVWR DSUHVHQWRX GLILFXOGDGHV HP
identificar o módulo do padrão na grade que tinha de completar:
(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽŽƵŐƵƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĂǀĂŽƉĂĚƌĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞ŵŝŐŽƐĚŽ
DŝĐŬĞǇ͕͟ ƉĞĚŝ-lhe que identificasse o módulo do padrão que estava a completar. O aluno permaneceu
ĐĂůĂĚŽĐŽŵŽƐŽůŚŽƐƉƌĞƐŽƐĂŽŵŽŶŝƚŽƌĚŽDĂŐĂůŚĆĞƐ͘;͙ͿŐƵĂƌĚĞŝŵĂŝƐƵŶƐŵŽŵĞŶƚŽƐĞǀŽůƚĞŝĂŝŶƐŝƐƚŝƌ͘K
aluno disse-ŵĞƋƵĞĂŝŶĚĂŶĆŽƚŝŶŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽĚĞƐĐŽďƌŝƌ;͙Ϳ͟

1D WDUHID ³)LJXUDV DOHJUHV´ R $XJXVWR WHYH WDPEpP R GHVDILR GH FRPSOHWDU XP
padrão. O aluno tinha manifestado dificuldades em identificar o módulo do padrão em
actividades em que era necessário completar um padrão. Apesar de esta tarefa ter
colocado algumas dificuldades ao Augusto, o aluno conseguiu identificar o módulo de um
padrão do tipo ABC, ABC, ABC...:
(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ ĂŽ ƵŐƵƐƚŽ ƋƵĂů ĞƌĂ Ž ŵſĚƵůŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ
apresentado o aluno respondeu-me: ͞- Triângulo amarelo, quadrado vermelho, rĞĐƚąŶŐƵůŽĂǌƵů͘͟͟

Na actividade ³5RXSD FRP Q~PHURV´ R DOXQR FRQVHJXLX LGHQWLILFDU R PyGXOR GR
padrão que tinha criado na ficha de trabalho, tendo identificado o módulo de um padrão
GRWLSR$$%$$%$$%«:
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(Diário de Bordo ʹ 19 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉedi ao Augusto que identificasse o módulo do padrão
que estava a criar na ficha de trabalho, o aluno respondeu: ͞- Camisola verde, camisola verde, camisola
ǀĞƌŵĞůŚĂ͘͟͟

Podemos concluir que, apesar de na realização do teste de competências
matemáticas (pré-Teste) o Augusto não ter conseguido identificar o módulo do padrão, o
aluno foi, ao longo do estudo, adquirindo competências que lhe permitiram ir identificando
módulos de diferentes tipos de padrão. O aluno conseguiu, assim, durante o estudo,
identificar PyGXORV GR WLSR $% $%& $$%« H RXWURV 9HULILFiPRV TXH R DOXQR VHQWLX
dificuldades em identificar o módulo de um padrão em situações em que lhe foi proposto
que completasse um padrão. No entanto, o aluno conseguiu fazer progressos tendo
conseguido identificar correctamente o módulo na actividade ³)LJXUDVDOHJUHV´ 2DOXQR
chegou ao término do estudo com competências que lhe permitem identificar o módulo de
diferentes tipos de padrões, apresentados em linhas ou em quadros.

1.2.3. Reprodução de um padrão
Ao longo do estudo, foi pedido ao aluno que reproduzisse alguns padrões
apresentados com cores, letras e números. No início do estudo e quando foi proposto ao
Augusto, durante a realização do pré-Teste de competências matemáticas, que
reproduzisse o padrão de uma serpente com cores, o aluno conseguiu reproduzir o
módulo correctamente mas depois não o voltou a repetir (figura seguinte). Quando lhe
pedi que reproduzisse o padrão da serpente com letras e com números, o Augusto disse
não ser capaz (Grelha de Observação - Anexo IX).

Figura 68 ʹ Produção do Augusto - Exercício 1 do pré-Teste Matemático
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞K ƵŐƵƐƚŽ ŶĆŽ ĨŽŝ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ž
padrão da tarefa 1 com cores. Quando lhe perguntei se era capaz de reproduzir o padrão utilizando letras, o
aluno reflectiu um pouco e respondeu-me que não. O aluno afirmou também não ser capaz de reproduzir o
ƉĂĚƌĆŽĐŽŵŶƷŵĞƌŽƐ͘͟
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'XUDQWH D UHDOL]DomR GD VH[WD WDUHID GHVWD LQYHVWLJDomR WDUHID ³5RXSD FRP
OHWUDV´ IRL SURSRVWR DR DOXQR TXH UHSURGX]LVVH FRP OHWUDV, numa ficha de trabalho, o
padrão explorado no Já Está2DOXQRUHSURGX]LXRSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«FRP
DVOHWUDV$$5$$5$$5«QDVXDILFKDGHWUDEDOKR

Figura 69 ʹ Reprodução do padrão com letras ʹ Ficha de trabalho Augusto

1DWDUHID³6HUSHQWHFRORULGD´, foi proposto ao aluno que reproduzisse um padrão
com letras em dois momentos - após a exploração do padrão apresentado no Já Está e
depois de ter criado um padrão com as serpentes coladas numa tira de cartolina.
2 $XJXVWR UHSURGX]LX R SDGUmR GR WLSR $%& $%& $%&« GD VHUSHQWH QR 
PRPHQWRFRPDVOHWUDV52'52'52'«

Figura 70 ʹ Produção do Augusto - reprodução do padrão com letras ʹ Tarefa 7 (1º momento)

No 2º momento, UHSURGX]LX R SDGUmR WDPEpP GR WLSR $%& $%& $%&« TXH
tinha criado com as serpentes coladas numa tira de cartolina, com as letras DOA, DOA,
'2$« YHUILJXUDVVHJXLQWHV

Augusto

Figura 71 ʹ Produções do Augusto ʹ reprodução do padrão com letras ʹ Tarefa 7 (2º momento)
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Na actividade ³&DUDV FRP ULWPR´ R $XJXVWR FULRX XP SDGUmR QXP ILFKHLUR GR
progUDPD3DLQWGRWLSR$%$%$%«TXHUHSURGX]LXFRPRVRPGREDWHUGDVSDOPDVHR
som do bater com as mãos nas pernas. Atribuiu ao círculo laranja o som do bater das
palmas e ao triângulo amarelo o som do bater com as mãos nas pernas. Quando chegou
a sua vez de reproduzir o seu padrão com sons, perante a turma, o aluno mostrou-se um
pouco envergonhado, no entanto, conseguiu reproduzir o padrão correctamente:
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio de 2009) ʹ ͞KĂůƵŶŽƵƚŝůŝǌĂĂƐƉĂůŵĂƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽĐşƌĐƵůŽůĂƌĂŶũĂ e o
ďĂƚĞƌŶĂƐƉĞƌŶĂƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƚƌŝąŶŐƵůŽĂŵĂƌĞůŽĞĐŽŶƐĞŐƵĞƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌďĞŵŽƉĂĚƌĆŽ͘͟

Na resolução da WDUHID ³3DWHWD GLYHUWLGR´ R DOXQR Vy FRQVHJXLX UHSURGX]LU R
padrão com números correctamente numa ficha de trabalho após se ter realizado uma
breve discussão sobre as estratégias seguidas por alguns alunos da turma:
(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿŽƵŐƵƐƚŽĐŽŵĞĕŽƵƉŽƌƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌŽƉĂĚƌĆŽĐŽŵůĞƚƌĂƐ͘ƉſƐ
a primeira discussão e apresentação das estratégias seguidas por diferentes alunos da turma é que o aluno
procedeu à correcção. É visível na digitalização que o aluno estava a utilizar as letras abc para reproduzir o
ƉĂĚƌĆŽ͘͟

Figura 72 ʹ Produção do Augusto - reprodução do padrão com números ʹ Tarefa 10

Verificamos que o Augusto usou na reprodução do seu padrão os números com
sentido, de acordo com a ordem decrescente das medidas de comprimento do Pateta. O
DOXQRUHSURGX]LXRSDGUmRGRWLSR$%&$%&$%&«FRPRVQ~PHURV
No ficheiro do programa Paint, o aluno conseguiu continuar correctamente o
SDGUmRHFRORFDUWRGRVRV³3DWHWDV´QRGHYLGROXJDU, ordenados do Pateta grande para o
Pateta pequeno. Numa grade de um ficheiro do programa Paint, o aluno reproduziu o
padrão com os números 3, 2 e 1 (figura seguinte). Mais uma vez, verificou-se que o aluno
teve em atenção a ordem dos tamanhos que estavam a ser utilizados nos elementos do
módulo do padrão.
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Figura 73 ʹ Produção do Augusto ʹ reprodução com números - Paint ʹ Tarefa 10

Na actividade ³$PLJRVGR0LFNH\´RDOXQRGHSRLVGHWHUFULDGRXPSDGUmRGRWLSR
ABCD, ABCD, ABCD,... num ficheiro do programa Paint com as figuras Minnie, Pluto,
Donald e Mickey, reproduziu-o numa grade de um ficheiro do mesmo programa com os
números 1234 (ver figura seguinte).

Figura 74 ʹ Produção do Augusto ʹ reprodução com números - Paint ʹ Tarefa 11

Na resolução da WDUHID³)LJXUDVDOHJUHV´GHSRLVGHRVDOXQRVWHUHPFRPSOHWDGR
um padrão numa ficha de trabalho, foi-lhe proposto que reproduzissem o mesmo padrão
com números no verso da ficha. O Augusto continuou esse padrão com os números 1, 2
e 3. Associou o número 1 ao rectângulo azul, o número 2 ao triângulo amarelo e o
número 3 ao quadrado vermelho (ver figuras seguintes).

Figura 75 ʹ Produção do Augusto ʹ reprodução com números - ficha de trabalho ʹ Tarefa 12

(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽĞƐƚŝǀĞũƵŶƚŽĚŽƵŐƵƐƚŽ;͙Ϳ͕ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ-lhe se já sabia
quais eram os números que ia utilizar para reproduzir o padrão que tinha acabado de completar. O aluno
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pensou um pouco e disse-me que o 1 seria o rectângulo azul, o 2, o triângulo amarelo e o 3 seria o
ƋƵĂĚƌĂĚŽǀĞƌŵĞůŚŽ͘͟

1D WDUHID ³5RXSD FRP Q~PHURV´ IRL SURSRVWR DR DOXQR TXH UHSURGX]LVVH FRP
números o padrão que tinha criado na ficha de trabalho. O aluno optou por reproduzir a
cor verde com o número 6 e a cor vermelha com o número 7. Durante a realização desta
tarefa, o aluno afirmou que era mais fácil escrever e ler os padrões com números:

Figura 76 - Produção do Augusto ʹ reprodução com números - ficha de trabalho ʹ Tarefa 13
(Diário de Bordo ʹ 19 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿƉĞƌŐƵŶƚĞŝĂŽƵŐƵƐƚŽƐĞũĄƐĂďŝĂƋƵĞŶƷŵĞƌŽƐŝƌŝĂƵƚŝůŝǌĂƌŶĂ
continuação do seu padrão. O aluno disse-me que ainda estava a pensar. Nesse dia, queria utilizar números
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŽϭ͕ϮĞĚŽϯƉŽŝƐũĄŽƐƚŝŶŚĂƵƚŝůŝǌĂĚŽĞŵŽƵƚƌŽƐƉĂĚƌƁĞƐ͘͟

Durante a realização do teste de competências Matemáticas em situação de pósTeste (Grelha de Observação - Anexo VIII), o Augusto não apresentou dificuldades em
reproduzir o padrão da Tarefa 1 com cores, conseguindo reproduzir o módulo do padrão
GRWLSR$$%$$%$$%«

Figura 77 - Produção do Augusto ʹ Exercício 1 do pós-Teste Matemático

Quando lhe foi pedido que reproduzisse esse padrão com letras, o aluno utilizou
as letras AAB e, na reprodução do padrão com números, o aluno utilizou os números
112.
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Podemos concluir que o Augusto conseguiu, durante esta investigação,
ultrapassar algumas dificuldades que tinha manifestado no início do estudo no que diz
respeito à reprodução de um padrão com cores, letras e números. Com o desenrolar das
actividades, foi possível observar que o aluno conseguiu reproduzir, com correcção,
diferentes tipos de padrão com letras e com números. As letras e os números foram
colocados nos lugares da linha ou grade FRUUHFWDPHQWHHQDDFWLYLGDGH³3DWHWDGLYHUWLGR´
o Augusto utilizou, na reprodução do padrão, os números com sentido.

1.2.4. Continuação de um padrão
Durante a realização do teste de competência matemáticas (pré-Teste) foi
proposto ao Augusto na Tarefa 2 que continuasse um padrão com figuras geométricas
num applet do NCTM. Apesar de o aluno não ter conseguido dizer o que se repetia no
applet, conseguiu arrastar as figuras e colocá-las no lugar correcto (Grelha de
Observação - Anexo IX).
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞K ƵŐƵƐƚŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ž ƉĂĚƌĆŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽĂƉƉůĞƚĚŽEdDŶŽǆĞƌĐşĐŝŽϮĚŽƚĞƐƚĞĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘͟

O Augusto conseguiu também, na actividade ³)LJXUDV FRORULGDV´ FRQWLQXDU R
padrão apresentado no applet da NCTM. O aluno arrastou correctamente as figuras
geométricas para o lugar, conseguindo continuar correctamente um padrão do tipo ABC ,
$%&$%&«:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞O Augusto conseguiu continuar o padrão apresentado no applet
ĚŽEdDƐĞŵĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ͘ŶƋƵĂŶƚŽƌĞĂůŝǌĂǀĂĂƚĂƌĞĨĂ͕ŽĂůƵŶŽĞƐƚĂǀĂďĂƐƚĂŶƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽ;͙Ϳ͟

Na resolução da WDUHID ³3DWHWD GLYHUWLGR´ R DOXQR QmR UHYHORX GLILFXOGDGHV HP
continuar o padrão com as figuras do Pateta grande, Pateta médio e Pateta pequeno. No
ficheiro do programa Paint, o aluno copiou e colou as figuras seguindo a ordem do
módulo do SDGUmR GR WLSR $%& $%& $%& « 2 DOXQR QmR FRQVHJXLX WHUPLQDU R
preenchimento da totalidade da grade do ficheiro apresentado (figura seguinte) por ser
bastaQWHFXLGDGRVRQDUHDOL]DomRGDVDFo}HVQRVHX³0DJDOKmHV´HSRUIDOWDGHWHPSR.
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Figura 78 ʹ Produção do Augusto ʹ Tarefa 10
(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿƉĂƐƐĂĚŽĂůŐƵŵƚĞŵƉŽĚĞƚĞƌƋƵĞƐƚŝŽŶĂĚŽŽƵŐƵƐƚŽƐŽďƌĞŽ
módulo do padrão que estava a continuar, voltei a aproximar-me dele e pude observar que o aluno
procurava ser cuidadoso na selecção das figuras. Verifiquei que o aluno estava a continuar o padrão
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘͟

Podemos concluir que, nas tarefas em que lhe foi proposto continuar um padrão, o
aluno não sentiu dificuldades em realizar a actividades. Já durante a realização do préTeste de competências matemáticas, o Augusto tinha conseguido continuar o padrão no
applet de forma correcta. Também nas actividades ³)LJXUDV FRORULGDV´ H ³3DWHWD
GLYHUWLGR´RDOXQRFRQVHJXLXFRQWLQXar de forma correcta os padrões.

1.2.5. Completamento de um padrão
No completamento de padrões, o Augusto revelou algumas dificuldades. Essas
dificuldades foram visíveis quando foi proposto ao aluno a resolução da Tarefa 4 do préTeste de competências matemáticas (Grelha de Observação - Anexo IX). O aluno não
WHYHRFXLGDGRGHPDQWHUDVFRUHVGDV³URXSDV´GRSDGUmRLQLFLDOHXWLOL]RXDVFRUHVGH
forma arbitrária (figura seguinte).

Figura 79 - Produção do Augusto ʹ Exercício 4 do pré-Teste Matemático
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ƉƌŽƉƵƐ ĂŽ ƵŐƵƐƚŽ ƋƵĞ ĐŽŵpletasse o padrão da
tarefa 4 no programa Já Está, o aluno ficou algo indeciso por onde começar. Após uma breve reflexão, o
aluno escolheu as cores de forma arbitrária e começou a pintar as roupas sem revelar nenhuma
preocupação com as cores que já estavam ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘͟
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Na actividade ³)LJXUDVFRORULGDV´GHSRLVGHH[SORUDGRRDSSOHWGR1&70RQGHR
aluno continuou diferentes tipos de padrão para a frente, foi-lhe proposto que
completasse o padrão com figuras geométricas. Nesta actividade, o aluno apresentou
algumas dificuldades em conseguir encontrar o módulo do padrão e, consequentemente,
em realizar a tarefa com sucesso:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽperguntei ao Augusto porque é que não estava a realizar
a tarefa, o aluno respondeu-me ƋƵĞ ĞƐƚĂǀĂ Ă ƚĞŶƚĂƌ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ž ŵſĚƵůŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ ;͙Ϳ WĂƐƐĂĚŽ ĂůŐƵŵ
tempo, voltei a passar junto dele e perguntei-lhe se já tinha conseguido encontrar o módulo e o aluno
ǀŽůƚŽƵĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌƋƵĞŶĆŽ͘͟

O facto de o aluno não ter identificado o módulo dificultou-lhe o completamento do
padrão. Após alguma hesitação, o aluno começou a realizar o preenchimento da grade
com as figuras geométricas.
Da análise da imagem do ficheiro, pode-se observar, no sombreado cinzento, as
figuras iniciais. Verifica-se que o aluno, apesar de ter preenchido todos os lugares da
grade, não foi capaz de manter o módulo do tipo ABC (ver figura seguinte).

Figura 80 ʹ Produção do Augusto ʹ Tarefa 5

O aluno não conseguiu manter o módulo triângulo amarelo, quadrado vermelho, círculo
rosa tendo, na segunda linha, utilizado o módulo círculo rosa, triângulo amarelo, círculo
rosa, assinalado na imagem anterior a vermelho.
Na resolução da WDUHID ³$PLJRV GR 0LFNH\´ R DOXQR YROWRX D DSUHVHQWDU
dificuldades em completar o padrão. O aluno demorou algum tempo a identificar o
módulo. Depois, realizou a actividade em dois momentos:
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Figura 81 ʹ Produção do Augusto ʹ Tarefa 11

(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞K ƵŐƵƐƚŽ ƌĞĂůŝǌŽƵ Ă ƐƵĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ Ğŵ ĚŽŝƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ͘ ŵ
primeiro lugar completou o padrão para a frente a partir da figura da primeira Minnie que colocou. Em
seguida começou a completar a partir do início da grade com a figura da Minnie, figura que identificou
ĐŽŵŽŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚŽŵſĚƵůŽĚŽƉĂĚƌĆŽ͘͟

Na actividade ³)LJXUDVDOHJUHV´R$XJXVWRDSUHVHQWRXMiXPDHYROXomRQRTXHGL]
respeito ao completamento de um padrão. Para completar o padrão na ficha de trabalho
que lhe foi entregue, o aluno começou por realizar uma breve análise às figuras que
constavam da ficha:
(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞Yuando interroguei o Augusto sobre como ele ia realizar a sua
actividade na ficha, o aluno respondeu-me: ͞- Vou encontrar o módulo e depois completar com as
ĨŝŐƵƌĂƐ͘͟;͙Ϳ͟

Figura 82 - Produção do Augusto ʹ ficha - Tarefa 12

Na ficha de trabalho, o Augusto conseguiu completar correctamente o padrão do
WLSR$%&$%&$%&«FRPDVILJXUDVJHRPpWULFDVUHFWkQJXOR azul, triângulo amarelo e
quadrado vermelho.
Também no ficheiro do programa Paint, o aluno foi capaz de completar o padrão
apresentado na grade (figura seguinte).

143

&ĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙ĞŽƐƉĂĚƌƁĞƐŶĂDĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚŽϭǑŝĐůŽ

Figura 83 - Produção do Augusto - Paint ʹ Tarefa 12

O Augusto completou o padrão em dois momentos. No primeiro momento,
completou o padrão para a frente colocando o triângulo amarelo a seguir ao rectângulo
azul e foi preenchendo os lugares vazios da grade até à última célula. Em seguida,
começou a preencher as células no sentido da esquerda para a direita. Verificou-se,
assim, uma alteração na estratégia do aluno em relação ao modo como realizou a
DFWLYLGDGH³$PLJRVGR0LFNH\´
Quando, no final do estudo, foi apresentada a Tarefa 4 do teste de competências
matemáticas (pós-Teste) em que o aluno tinha que completar o padrão num ficheiro do
programa Já Está, após uma breve análise das figuras, desenvolveu a actividade sem
dificuldade.

Figura 84 - Produção do Augusto - Exercício 4 do pós-Teste Matemático

Verificou-se, ao longo desta investigação, que a tarefa de completar um padrão se
apresentou de difícil execução para o aluno. No entanto, foi possível observar uma
evolução positiva. O facto de o aluno ter desenvolvido, ao longo do estudo, outras
competências relacionadas com os padrões, nomeadamente a identificação do módulo e
a leitura de diferentes tipos de padrão, permitiu-lhe desenvolver a capacidade de ler,
analisar e completar um padrão apresentado em linha(s) ou quadros. O padrão que na
Tarefa 4 do pré-Teste de competências matemáticas se tinha mostrado de difícil
completamento no início do estudo e que o aluno não tinha sido capaz de realizar foi, no
fim da investigação, realizado com facilidade.
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1.2.6. Criação de um padrão
Quando foi pedido ao Augusto para criar um padrão no Já Está, na realização da
Tarefa 6 do teste de competências matemáticas (pré-Teste), o aluno mostrou não saber
muito bem o que fazer. Após alguma insistência da parte do professor/investigador, o
aluno lá escolheu a cor que pretendia para iniciar a tarefa. Realizou-a sem revelar o
cuidado de manter um módulo mas mais com a vontade de escolher várias cores das
opções do programa. O aluno não foi capaz de criar um padrão (Grelha de Observação Anexo IX) nesta tarefa (ver figura seguinte).

Figura 85 - Produção do Augusto ʹ Exercício 6 do pré-Teste Matemático

Na actividade ³&DUDV6RUULGHQWHV´R $XJXVWR FRQVHJXLX FULDU XPSDGUmRGRWLSR
AB, AB, AB,«em linha com a cor castanha e verde. Não revelou dificuldades e realizoua com cuidado e interesse.

Figura 86 - Produção do Augusto ʹ criar padrão - Tarefa 1

Na resolução da WDUHID³$QLPDLVDPLJRV´RDOXQRcontinuou a criar um padrão do
WLSR $% $% $% « QXP ILFKHLUR GR SURJUDPD 3DLQW, mas agora numa grade de 4x7
células.
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Figura 87 - Produção do Augusto ʹ criar padrão ʹ Tarefa 2

1D WDUHID ³9LDWXUDV DOHJUHV´ IRL Sroposto ao Augusto a criação de um padrão,
numa grade de 4x7, com a imagem de um carro e de uma carrinha. O aluno escolheu a
cor verde para colorir a carrinha e o vermelho para colorir o carro. O aluno criou,
novamente, com correcção, um padrão do tipo AB, AB, AB,...

Figura 88 - Produção do Augusto ʹ criar padrão ʹ Tarefa 3

Na actividade ³-DUGLP FRORULGR´ R DOXQR FULRX SHOD SULPHLUD YH] XP SDGUmR GH
tipo diferente daqueles que tinha criado até então. Depois de colorir a borboleta e a flor, o
aluno começou a dispô-las na grade (de 4x7) criando um padrão do tipo AAB, AAB,
AAB,.... Da análise à produção do aluno, verifica-se que, a certa altura, optou por colocar
algumas borboletas em lugares que esta iria ocupar o que demonstra uma perfeita
apropriação do padrão em causa.

Figura 89 - Produção do Augusto ʹ criar padrão ʹ Tarefa 4
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙ͿŽƵŐƵƐƚŽ criou o seu padrão seguindo a estratégia: na barra
de ferramentas, o aluno escolheu a ferramenta de seleccionar. Em seguida, seleccionou a figura flor e foi a
Editar ʹ Copiar e depois Colar. Arrastou depois a figura para o lugar pretendido da grade. Em seguida, o
aluno foi a Editar ʹ Colar e arrastava a figura para o lugar pretendido na grade. Fez em primeiro para as
flores e em seguida para as borboletas. Via-ƐĞŽĂůƵŶŽĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽŶĚĞƐĞƌŝĂŽůƵŐĂƌĚĂĨŝŐƵƌĂŶĂŐƌĂĚĞ͘͟
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Na tarefD ³5RXSD FRP OHWUDV´ IRL SURSRVWR DR DOXQR TXH FULDVVH QR SURJUDPD
Paint, um padrão com figuras geométricas. O aluno criou, nesse dia, um padrão do tipo
AB, AB, AB,... escolhendo o círculo laranja e o triângulo verde para o seu padrão.
(Diário de Bordo ʹ 29 de Abril de 2009) ʹ ͞,ŽũĞŽƵŐƵƐƚŽĞƐƚĄĂĐŽůŽĐĂƌĂƐĨŝŐƵƌĂƐŶĂŐƌĂĚĞĚĂĞƐƋƵĞƌĚĂ
para a direita sequencialmente. Seleccionou, copiou e colou o círculo e arrastou-o para o lugar da grade. Em
seguida seleccionou, copiou e colou o triângulo verde. Em seŐƵŝĚĂǀŽůƚŽƵĂŽĐşƌĐƵůŽĞƌĞƉĞƚŝƵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͘͟

Figura 90 - Produção do Augusto ʹ criar padrão ʹ Tarefa 6

Na WDUHID ³6HUSHQWH FRORULGD´IRLSURSRVWRDR DOXQR TXH FULDVVH XPSDGUmR FRP
três serpentes numa tira de cartolina.

Figura 91 - Augusto a recortar as serpentes para criar um padrão ʹ Tarefa 7

O aluno esteve bastante concentrado durante a actividade e criou um padrão do
tipo ABC, ABC, ABC,....
Em seguida, foi proposto ao aluno que criasse um padrão num ficheiro do
programa Paint com figuras geométricas. Apesar de o aluno não ter concluído o padrão
na grade, o Augusto voltou a criar nesta actividade um padrão do tipo ABC, ABC, ABC,...
No preenchimento das células da grade do seu padrão, o aluno optou, a partir de
determinada altura, por colocar as figuras geométricas iguais na grade. O aluno teve,
assim, que determinar qual seria o lugar que a figura iria ocupar na grade (figura
seguinte).
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Figura 92 - Produção do Augusto ʹ criar padrão ʹ Tarefa 7

Na actividade ³&DUDV FRP ULWPRV´ R DOXQR FULRX FRP FRUUHFomR XP SDGUmR GR
WLSR $% $% $%« QXP ILFKHLUR GR SURJUDPD 3DLQW FRP ILJXUDV JHRPpWULFDV ILJXUD
seguinte).

Figura 93 - Produção do Augusto ʹ criar padrão ʹ Tarefa 8

Na resolução da WDUHID ³$PLJRV GR 0LFNH\´ R $XJXVWR FULRX XP padrão do tipo
$%&' $%&' $%&'« FRP DV ILJXUDV GR 0LFNH\ 0LQQLH 'RQDOG H 3OXWR 1HVWD
actividade, o aluno optou por utilizar todas as figuras disponíveis no ficheiro para a
criação de um padrão (figura seguinte).

Figura 94 - Produção do Augusto ʹ criar padrão ʹ Tarefa 11

1D WDUHID ³5RXSD FRP Q~PHURV´ IRi proposto ao aluno a criação de um padrão
numa ficha de trabalho que depois teria que reproduzir com números. O Augusto criou
XPSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«FRPDVFRUHVYHUGHHYHUPHOKR ILJXUDVHJXLQWH 
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Figura 95 - Produção do Augusto ʹ criar padrão ʹ Tarefa 13

Quando, na realização do pós-Teste de competências Matemáticas, foi pedido ao
Augusto, na Tarefa 6, para criar um padrão numa actividade do programa Já Está, o
aluno não revelou qualquer dificuldade (Grelha de Observação ± Anexo VIII). O aluno
criou um padrão do tipo AABC, $$%&$$%&«FRPDVFRUes amarelo, vermelho e verde
(figura seguinte).

Figura 96 - Produção do Augusto - Exercício 6 do pós-Teste Matemático

O Augusto apresentou uma evolução na capacidade de criar padrões ao longo do
estudo. Conseguiu vencer as dificuldades iniciais, mostradas no pré-Teste de
competência Matemáticas, a partir das primeiras tarefas da investigação. Foi capaz de
criar diferentes tipos de padrões em linha ou em grade. O Augusto criou essencialmente
padrões do tipo AB e AAB mas foi capaz de criar, também, padrões do tipo ABC e ABCD.
Utilizou diferentes estratégias para os criar e escrever. Durante o estudo, foi possível
observar que o aluno criava um padrão mais simples quando lhe era proposto algo mais
complexo como por exemplo a reprodução de um padrão com sons. No entanto, foi
possível verificar que o aluno estava sempre muito concentrado e interessado na
realização das actividades e desenvolveu competências que lhe permitem analisar, ler e
criar padrões de diferente complexidade.
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2- Lúcia
A Lúcia era uma aluna interessada e comunicativa com todos. Possuia um bom
desenvolvimento cognitivo e revelava grande interesse em aprender coisas novas. A
aluna manifestou sempre muito entusiasmo com a Matemática e mostrou interesse em
utilizar o seu ³Magalhães´ quando ele chegou à escola. Era uma criança atenta e
observadora de pequenos pormenores.

2. 1. Competências tecnológicas

2.1.1. Computador
A Lúcia utilizou, durante a investigação, o computador de secretária, o
FRPSXWDGRUSRUWiWLOGRSURIHVVRULQYHVWLJDGRUHRVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´$/~FLD
detinha já algum conhecimento da utilização do computador pois a aluna tinha contacto
com o computador em casa. Sempre que a aluna pressentia que íamos utilizar o
computador na sala de aula, o seu entusiasmo aumentava.
Durante a realização do pré-Teste de competências tecnológicas, foi possível
observar que a aluna não conseguiu ligar o computador de secretária (Grelha de
Observação ± Anexo VI).
(Diário de Bordo ʹ Pré-dĞƐƚĞ dĞĐŶŽůſŐŝĐŽͿ ͞YƵĂŶĚŽ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ ă >ƷĐŝĂ ƐĞ ƐĂďŝĂ ůŝŐĂƌ Ž ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ĚĞ
secretária, a aluna respondeu-me que sim. No entanto, a aluna apenas ligou o botão do monitor do
computador. Quando lhe perguntei se o computador já estava ligado, a Lúcia respondeu-me
afirmativamente. Estranhando não aparecer nada no monitor, a Lúcia referiu que quem ligava o
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞŵĐĂƐĂĞƌĂĂƐƵĂŵĆĞ͘͟

Durante a realização do pré-Teste de competências matemáticas e antes da
exploração da sequência didáctica, perguntei à aluna se sabia como se ligava o
computador portátil do professor/investigador ao que respondeu:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞;͙Ϳa ĂůƵŶĂĂĐĞŶŽƵĐŽŵĂƐƵĂĐĂďĞĕĂ͕ĚŝǌĞŶĚŽƋƵĞŶĆŽ;͙Ϳ͟

4XDQGR D /~FLD XWLOL]RX R VHX FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ QD WDUHID ³$QLPDLV
DPLJRV´IRLSRVVtYHOREVHUYDUTXHDDOXQDFRQVHJXLXOLJDURVHXFRPSXWDGRUSDUDUHDOL]DU
a tarefa.
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A Lúcia conseguiu desligar correctamente o computador de secretária durante a
realização do pré-Teste de competências tecnológicas (Grelha de Observação ± Anexo
VI):
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Tecnológico) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ĨŽŝ ƉĞĚŝĚŽ ă >ƷĐŝĂ ƋƵĞ Ěesligasse o computador, a
aluna conseguiu realizar correctamente as acções necessárias para o seu encerramento. Enquanto o
computador encerrava, a aluna permaneceu imóvel diante do monitor à espera que a acção ficasse
ĐŽŶĐůƵşĚĂ;͘͘͘Ϳ͟

Enquanto a aluna realizava o pré-Teste de competências matemáticas no
computador portátil do professor/investigador, constatou-se que a Lúcia detinha algumas
dúvidas, ao mesmo tempo que demonstrava, também, alguma curiosidade em relação ao
modo como se desligava o computador do professor/investigador:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĞŝĂĂůƵŶĂƋƵĞƚşŶŚĂŵŽƐƚĞƌŵŝŶĂĚŽas Tarefas
do teste, perguntou-me se eu ia desligar o computador portátil. Ao sentir a curiosidade da aluna, propuslhe que fosse ela a desligar o computador. A Lúcia afirmoƵŶĆŽƐĂďĞƌĐŽŵŽĨĂǌĞƌ;͘͘͘Ϳ͟

No final da actividade ³$QLPDLVDPLJRV´D/~FLDPRVWURXVHUFDSD]GHGHVOLJDUR
VHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´FRUUHFWDPHQWH
A acção de ligar e desligar um computador foi facilmente compreendida pela
aluna. O facto de ter um contacto com o computador em sua casa facilitou essa
aprendizagem.
1R LQtFLR GD H[SORUDomR GD WDUHID ³$QLPDLV DPLJRV´, foi proposto à Lúcia que
ligasse o computador portátil do professor investigador. Na actividade anterior, tinha sido
outro sujeito da investigação a realizar essa acção. A Lúcia mostrou ser capaz de ligar o
computador portátil do professor investigador:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞WĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞ŶŝŵĂŝƐĂŵŝŐŽƐ͟ƉĞĚŝă>ƷĐŝĂ
que fosse ligar o meu computador portátil. A aluna foi logo toda contente sentar-se em frente do meu
computador. Quando lhe pedi para ligar o computador, a aluna não hesitou, mostrando conhecer bem o
procedimento necessário para ligar o computador portátil. Depois, ficou sentada em frente ao monitor,
com a sua mão direita no rato a aguardar que ligasse. No final da tarefa, a Lúcia conseguiu também
ĞŶĐĞƌƌĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͟

No final da investigação, a Lúcia voltou a ser capaz de desligar o computador de
secretária durante a realização do pós-Teste de competências tecnológicas (Grelha de
Observação ± Anexo VII).
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A Lúcia apresentava já alguns conhecimentos no que dizia respeito a abrir e a
escolher programas no computador. Conseguiu abrir o programa Paint e quando foi a sua
vez de iniciar o Já EstáDDOXQDPRVWURXVDEHUTXHWLQKDGH³FOLFDU´GXDVYH]HVQRtFRQH
do programa para que este iniciasse.
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽĚŝƐƐĞĂŽƐĂůƵŶŽƐƋƵĞşĂŵŽƐƵƚŝůŝǌĂƌŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚ͕Ă
Lúcia afirmou já ter utilŝǌĂĚŽ ĞƐƐĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ;͙Ϳ YƵĂŶĚŽ ůŚĞ ƉĞĚŝ ƉĂƌĂ ŝŶŝĐŝĂƌ Ž ƉƌŽŐƌĂŵĂ WĂŝŶƚ ŶŽ ŵĞƵ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ĂĂůƵŶĂƉƌŽĐƵƌŽƵŽŵĞŶƵ͞/ŶŝĐŝĂƌ͟ĞĞŵƐĞŐƵŝĚĂŽşĐŽŶĞĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͘͟

Figura 97 ʹ Lúcia a utilizar o programa Já Está

(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ƉĞĚŝ ă >ƷĐŝĂ ƋƵĞ ĨŽƐƐĞ ĂŽ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ƉŽƌƚĄƚŝů ĚŽ
professor/investigador iniciar o programa Já Está͕ Ă ĂůƵŶĂ ĨŝĐŽƵ ƚŽĚĂ ĐŽŶƚĞŶƚĞ ;͙Ϳ ĐŽŵ ĐĂůŵĂ͕ Ă ĂůƵŶĂ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƵŝŶŝĐŝĂƌŽƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐĐŽůŚĞŶĚŽŽşĐŽŶĞĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘͟

A Lúcia mostrou conhecer já o modo de ligar e desligar o seu computador
³0DJDOKmHV´,QLFLRXWDPEpP, sem dificuldades, o programa Paint.
Em relação ao domínio do rato do computador, a Lúcia mostrou, durante a
realização do pré-Teste de competências tecnológicas, que necessitava de se habituar
mais à sua utilização (Grelha de Observação ± Anexo VI). A movimentação do rato do
computador era feita com movimentos hesitantes e por vezes a aluna recorria às duas
mãos:
(Diário de Bordo ʹ Pré-dĞƐƚĞ dĞĐŶŽůſŐŝĐŽͿ ͞YƵĂŶĚŽ Ă >ƷĐŝĂ ĞƐƚĂǀĂ Ă ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ƵŵĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚŽŵĞŶƵ
inicial do programa ͞ƵůĂ DĄŐŝĐĂ͟, verifiquei que a aluna agarrava, por vezes, o rato com as duas mãos.
Quando lhe perguntei por que fazia isso, respondeu: ͞- ůĞŶĆŽǀĂŝ͊͟ ;͙Ϳ͟

'XUDQWHDUHDOL]DomRGDWDUHID³$QLPDLVDPLJRV´IRLSRVVtYHOREVHUYDUTXHDDOXQD
moVWUDYD XP FHUWR j YRQWDGH QD XWLOL]DomR GR ³WRXFKSDG´ GR VHX FRPSXWDGRU
³0DJDOKmHV´
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ͞;͙ͿĂ>ƷĐŝĂŵŽǀĞŽƐĚĞĚŽƐŶŽ͞ƚŽƵĐŚƉĂĚ͟ĚŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ
͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟ĐŽŵĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ͘ĂůƵŶĂƌĞǀĞůĂũĄŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐƐĞŐƵƌŽƐĞĐŽŶsegue interagir com os botões do
ƉĂŝŶĞů;͙Ϳ͟
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Quando a Lúcia utilizou o computador portátil do professor/investigador durante a
UHDOL]DomR GD WDUHID ³&DUDV FRP ULWPRV´ PRVWURX XPD HYROXomR SRVLWLYD QR TXH GL]
respeito aos movimentos realizados com o rato externo. A colocação da sua mão no rato
era já feita com um melhor posicionamento que lhe permitiu realizar movimentos mais
precisos e correctos:
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio 2009) ʹ ͞Ks movimentos realizados pela Lúcia com o rato externo do
computador do professor/investigador apresentam já uma significativa melhoria, pois a aluna consegue
posicionar melhor a mão e realizar movimentos mais firmes que lhe permitem executar melhor a tarefa
;͙Ϳ͟.

A Lúcia apresentou melhorias no que diz respeito ao domínio do rato externo e do
³WRXFKSDG´GRFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´1RILQDOGDLQYHVWLJDomRD/~FLDDSUHVHQWRXXP
bom domínio do rato externo do computador durante a realização dos pós-Testes de
competências tecnológicas e matemáticas (Grelha de Observação ± Anexo VII e VIII).

Figura 98 ʹ Lúcia a utilizar o rato externo do computador de secretária

Quando se iniciou a resolução da WDUHID ³$QLPDLV DPLJRV´ QR FRPSXWDGRU
³0DJDOKmHV´IRLSRVVtYHOFRQVWDWDUTXHDDOXQDUHYHORXDOJXPDVGLILFXOGDGHVHPUHDOL]DU
os passos necessários para abrir o ficheiro do programa Paint. Apesar de estar a
acompanhar as explicações dadas na imagem projectada, a navegação no menu do
programa Paint levantou à aluna algumas dificuldades:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞ >úcia não conseguiu acompanhar e executar as indicações
transmitidas para abrŝƌŽĨŝĐŚĞŝƌŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞ŶŝŵĂŝƐĂŵŝŐŽƐ͟. Mostrou algumas
dificuldades em navegar nos menus do programa Paint. ;͙Ϳ͟

A Lúcia revelou a mesma dificuldade quando lhe foi pedido para realizar a acção
GH³*XDUGDUFRPR´
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽŶŽĨŝŶĂůĚĂĂƵůĂĨŽƌĂŵĚĂĚĂƐĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐƉĂƌĂƋƵĞŽ
ĨŝĐŚĞŝƌŽ ĚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ ĨŽƐƐĞ ŐƵĂƌĚĂĚŽ ŶĂ ƉĂƐƚĂ ͞ƐĐŽůĂ͕͟ Ă >ƷĐŝĂ ŶĆŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ƌĞĂůŝǌĂƌĂ ĂĐĕĆŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
autónoma. Foi feita novamente a demonstração na imagem projectada de todos os passos necessários
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realizar para guardar um ficheiro. Procurei depois, fazer essa explicação individualmente, junto dos alunos
com dificuldades. ;͙Ϳ͟

Nas actividades que se seguiram, a aluna conseguiu já evidenciar uma evolução,
pois na WDUHID ³9LDWXUDV DOHJUHV´ H ³-DUGLP FRORULGR´ IRL FDSD] GH DFRPSDQKDU DV
instruções e abrir os ficheiros:
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞EĞƐƚĞ ĚŝĂ, a Lúcia conseguiu novamente acompanhar as
indicações para abrir o ficheiro do programa Paint. Apresentou já alguma autonomia e realizou essa acção
com sucesso. ;͙Ϳ͟

Quando na resolução da WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´ IRL H[SORUDGR R $SSOHW GR
NCTM, verificou-se que a Lúcia revelou algumas dificuldades em conseguir seguir as
indicações dadas para que DDSOLFDomR-DYDLQLFLDVVHQRVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞ >ƷĐŝĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ Ğŵ ƐĞŐƵŝƌ ĂƐ ŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐ ƋƵĞ
permitiam executar o script ou control activex que permitia que a aplicação Java funcionasse no seu
͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟;͙ͿƉƌŽĐƵƌĞŝĚĞƉŽŝƐĞǆĞŵƉůŝĨŝĐĂƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŶĂŝŵĂŐĞŵƉƌŽũĞĐƚĂĚĂĞƌĞĂůŝǌĞŝƵŵĂƉŽŝŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶŽƐĂůƵŶŽƐƋƵĞƉƌĞĐŝƐĂƌĂŵĚĞĂũƵĚĂ͘͟

Nas actividades que se seguiram, a aluna mostrou já ter adquirido as
competências que lhe permitiaP³DEULU´H³JXDUGDU´XPILFKHLURDXWRQRPDPHQWH
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio 2009) ʹ ͞ƵƌĂŶƚĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞ĂƌĂƐĐŽŵƌŝƚŵŽƐ͟, pude observar
ƋƵĞĂ>ƷĐŝĂĐŽŶƐĞŐƵŝƵ͞Ăďƌŝƌ͟ŽĨŝĐŚĞŝƌŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ͘>ƷĐŝĂŵŽƐƚƌŽƵƵŵďŽŵ
deƐĞŵďĂƌĂĕŽŶĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽ͞ƚŽƵĐŚƉĂĚ͟ĚŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟ĞŶŽĨŝŶĂůĐŽŶƐĞŐƵŝƵŐƵĂƌĚĂƌŽ
ĨŝĐŚĞŝƌŽĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘͟

Quando utilizou o teclado do computador para escrever o seu nome nos ficheiros
das tarefas dos pré-Testes tecnológico e matemático, foi possível observar que a aluna o
utilizava de uma forma vagarosa e com um acentuado desconhecimento da posição das
letras. Durante a investigação, a aluna utilizou o teclado na escrita do seu nome nos
ficheiros. Utilizou-o, também, quando reproduziu um padrão com números nas
actividades ³3DWHWD GLYHUWLGR´ ³$PLJRV GR 0LFNH\´ ³)LJXUDV DOHJUHV´ H ³5RXSDV FRP
Q~PHURV´A resolução destas tarefas contribuíram para que contactasse mais vezes com
as letras e números que constituem o teclado do computador ficando, assim, a conhecêlo melhor.
A aluna Lúcia, apesar de já ter tido contacto com o computador em casa antes
desta investigação, apresentava, no início da mesma algum desconhecimento sobre o
seu funcionamento. Não dominava os procedimentos que lhe permitiam ligar um
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computador de secretária e apresentava dúvidas sobre os procedimentos necessários
para ligar o computador portátil do professor/investigador. As actividades desenvolvidas
contribuíram para que a aluna passasse a deter um melhor controlo do rato, fosse
H[WHUQRRX³WRXFKSDG´HXPPHOKRUFRQKHFLPHQWRGRWHFODGRGRFRPSXWDGRU$DFomRGH
navegar em menus de programas foi também desenvolvida ficando a aluna com
competências que lhe permitem abrir e guardar um ficheiro numa pasta de computador. A
Lúcia passou a deter o conhecimento de como se liga e desliga um computador em
segurança, conforme foi possível verificar nos resultados das observações do pós-Teste
de competências tecnológicas.

2.1.2. CD-ROM Já Está
Durante a realização do teste de competências tecnológicas realizado em
situação de pré-Teste, a Lúcia mostrou ser capaz de inserir um CD-ROM na drive
correspondente do computador de secretária (Grelha de Observação ± Anexo VI). A
DOXQDFRQIHVVRXWHUMiMRJDGR³MRJRV´GDTXHOHVHPFDVD
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Tecnológico) ʹ ͞A Lúcia foi capaz de inserir o CD-ROM na drive de CDs do
computador de secretária. A aluna confessou utilizar alguns CD-ROMs de jogos educativos no computador
da sua mãe. ;͙Ϳ͟

4XDQGRQDWDUHID³&DUDVFRPULWPRV´IRLSHGLGRjaluna que ligasse o computador
portátil do professor/investigador, foi possível verificar que a aluna conseguiu inserir o
CD-ROM do programa Já Está na drive de CD/DVDs:
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio 2009) ʹ ͞ >ƷĐŝĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ŝŶƐĞƌŝƌ Ž -ROM do programa Já Está no
computador portátil do professor investigador. Quando lhe perguntei se já sabia onde era o sítio onde se
inseria o CD-ROM no computador portátil do professor/investigador a aluna respondeu: ͞- Eu vi quando
explicas ƚĞĂŽƐŽƵƚƌŽƐŵĞŶŝŶŽƐ͊͟;͙Ϳ͟

A Lúcia conseguiu navegar no menu inicial do programa Já Está e soube escolher
RSURJUDPD³'HVHQKDU´$LQWHUacção com o programa foi fácil e durante a exploração da
tarefa a aluna conseguiu explicitar as funções das ferramentas do programa:
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio 2009) ʹ͞;͙ͿA aluna mostrou conhecer a função das ferramentas que estavam
presentes no ambiente do programa e conseguiu utilizá-las correctamente na criação de um padrão͘;͙Ϳ a
>ƷĐŝĂĞƐƚĂǀĂŵƵŝƚŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂĂƌĞĂůŝǌĂƌĂƚĂƌĞĨĂ͘͟
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Durante a realização desta tarefa, foi possível constatar que aluna apresentava já
um melhor conhecimento da utilização do CD-ROM e do programa Já Está devido à
exploração do programa feita em tarefas anteriores.
1D H[SORUDomR GDV WDUHIDV ³5HFWkQJXORV FRORULGRV´ ³)LJXUDV DOHJUHV´ H ³5RXSD
FRPQ~PHURV´DDOuna conseguiu explicar, sempre, a função das ferramentas presentes
QRDPELHQWHGHWUDEDOKRGRSURJUDPD³'HVHQKDU´
(Diário de Bordo ʹ 19 de Maio de 2009) - ͞ƵƌĂŶƚĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƉĂĚƌĆŽĐƌŝĂĚŽƉĞůĂ>úcia na tarefa
͞ZŽƵƉĂ ĐŽŵ ŶƷŵĞƌŽƐ͟ ŶŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ Já Está, foi possível observar que a aluna conseguiu utilizar
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂŶĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽĂŽƐĐŽůĞŐĂƐĚĂƚƵƌŵĂ;͘͘͘Ϳ͟

Durante a utilização do programa Já Está pela Lúcia, na realização do pós-Teste
de competências Matemáticas, nomeadamente na reprodução de um padrão na tarefa 1,
no completamento de um padrão na tarefa 4, na leitura e análise do padrão na tarefa 5 e
na criação de um padrão na tarefa 6, foi possível observar que a aluna apresentava um
bom conhecimento dos menus e das ferramentas do programa (Grelha de Observação ±
Anexo VIII).
Apesar de, no início deste estudo, a aluna conseguir inserir um CD-ROM na drive
de CDs de um computador de secretária, apresentava algum desconhecimento no que se
refere à capacidade de navegar pelos menus e de realizar algumas tarefas no programa
Já Está. Com o decorrer da investigação, a Lúcia ficou a conhecer melhor os
procedimentos necessário para inserir e retirar um CD-ROM de uma drive de CD/DVDs
de um computador portátil. Desenvolveu capacidades que lhe permitiram conhecer e
utilizar correctamente as ferramentas presentes no Programa e adquiriu competências
que lhe permitem uma melhor compreensão do funcionamento dos menus e submenus
de alguns programas de computador.

2.1.3. Programa Paint
A utilização do programa Paint pela Lúcia aconteceu em diferentes tarefas.
Durante a realização do pré-Teste de competências matemáticas, a aluna referiu já ter
utilizado o programa no seu computador de casa, para realizar desenhos. Durante a
realização da Tarefa 3 do pré-Teste de competências matemáticas, a Lúcia referiu que as
ferramentas do programa que mais utilizava eram o lápis, a borracha, a ferramenta de
preenchimento, o pincel e o spray.
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(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞;͙Ϳ>ƷĐŝĂƌĞĨĞƌŝƵ-me que já tinha utilizado o programa Paint
para fazer desenhos e que já tinha utilizado as ferramentas lápis, borracha, ferramenta de preenchimento,
pincel e spray. Quando lhe perguntei se sabia quais as funções das outras, a aluna mostrou não saber
ƋƵĂŶĚŽĨĞǌŽŐĞƐƚŽĚĞĞŶĐŽůŚĞƌŽƐŽŵďƌŽƐ͘͟

$ /~FLD PRVWURX Mi VDEHU HVFROKHU DV FRUHV QD ³FDL[D GH FRUHV´ PDV revelou
desconhecimento quanto aos procedimentos de abrir e guardar um ficheiro do Programa.
DuraQWHDUHDOL]DomRGDWDUHID³$QLPDLVDPLJRV´, a aluna conseguiu acompanhar
as indicações dadas pelo professor/investigador para navegar até à pasta onde estava o
ficheiro respectivo. Depois de abrir o ficheiro, a aluna apresentou algumas dificuldades
para seleccionar correctamente as figuras. Mostrou desconhecer como se podia, no
PHQX³(GLWDU´, HVFROKHUHXWLOL]DUDRSomR³FRSLDU´HGHSRLV³FRODU´
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ  >ƷĐŝĂ ƉĞĚŝƵ-me ajuda para aprender a utilizar bem a
ferramenta de selecção. Após uma breve explicação e exemplificação, a aluna passou a realizar esta acção
com mais correcção, embora por vezes ainda cortasse ĂůŐƵŵĂƐƉĂƌƚĞƐĚĂĨŝŐƵƌĂƋƵĞĐŽƉŝĂǀĂ͘͟

Da análise da imagem da figura seguinte, podemos constatar que a Lúcia utilizou
correctamente a ferramenta de preenchimento de cor para pintar as figuras do cão e do
gato. A cópia de algumas figuras não se encontra completa e a figura inicial do gato
desapareceu do ficheiro. A aluna, durante a realização da tarefa, solicitou por algumas
vezes ajuda ao professor/investigador para a realização das acções de seleccionar e
copiar. A aluna não apresentou dificuldades em arrastar as figuras para a célula da
grade.

Figura 99 - Produção da Lúcia ʹ dĂƌĞĨĂ͞ŶŝŵĂŝƐĂŵŝŐŽƐ͟

Na actividade ³9LDWXUDVDOHJUHV´DDOXQDFRQVHJXLXVHJXLUDV indicações que lhe
permitiram navegar no menu do Programa para abrir o respectivo ficheiro do Paint. A
Lúcia utilizou correctamente as ferramentas para colorir as figuras e conseguiu utilizar a
ferramenta de seleccionar com mais perfeição. Conseguiu navegar na barra do Programa
H DFHGHU DR PHQX ³(GLWDU´ SDUD UHDOL]DU DV DFo}HV GH ³FRSLDU´ H ³FRODU´ DV ILJXUDV GD
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carrinha e do carro. A aluna utilizou, durante esta tarefa, a ferramenta lupa, que lhe
permitiu realizar melhor a selecção das figuras que tinha que utilizar na criação de um
padrão:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) - ͞WĂƌĂŵĞůŚŽƌ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ĂƐ ĨŝŐƵƌĂƐ͕ Ă >ƷĐŝĂ ƉĂƐƐŽƵ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ Ă
ferramenta lupa. Primeiro aumentava a figura, depois seleccionava-a e em seguida ia ao menu editar e
escolhia a opção copiar. Em seguida seleccionava a opção colar e arrastava a figura para o lugar pretendido
da grade. Durante o tempo em que decorreu a tarefa, a Lúcia explicou a sua estratégia aos seus colegas que
passaram a imitá-ůĂ͘͟

Na produção da aluna relativa à tarefa ³9LDWXUDV DOHJUHV´ YHU ILJXUD VHJXLQWH 
pode-se verificar que a aluna revelou cuidado na escolha das cores para pintar as figuras,
tendo feito um uso correcto da ferramenta de preenchimento. Verifica-se que as figuras
se apresentam completas e bem arrumadas nas células.

Figura 100 - Produção da Lúcia ʹ dĂƌĞĨĂ͞Viaturas alegres͟

Nas actividades que se seguiram, verificou-se uma maior segurança por parte da
aluna na escolha e na utilização das ferramentas do programa Paint. A utilização da
IHUUDPHQWDGH³VHOHFFLRQDU´TXHQRLQtFLRFULRXDOJXPDVGLILculdades à aluna, era agora,
depois de terem sido realizadas as tarefas anteriores, feita sem dificuldades.
Na actividade ³-DUGLP FRORULGR´ YROWRX D XWLOL]DU FRP FXLGDGR D IHUUDPHQWD GH
preenchimento de cor e conseguiu seleccionar, copiar e colar as figuras da borboleta e da
flor correctamente.

Figura 101 - Produção da Lúcia ʹ dĂƌĞĨĂ͞Jardim colorido͟
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A Lúcia voltou a utilizar correctamente as ferramentas do programa Paint, na
resolução da WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´ &RQWLQXRX D XWLOL]DU D ³OXSD´ GD EDUUD GH
ferramentas do Programa para efectuar a selecção das figuras geométricas.

Figura 102 - Produção da Lúcia ʹ dĂƌĞĨĂ͞Figuras coloridas͟

(Diário de Bordo - 28 de Abril de 2009) ʹ ͞>ƷĐŝĂƵƚŝůŝǌŽƵĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚ
ƉĂƌĂ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ͕ ĐŽƉŝĂƌ ĞĐŽůĂƌ ĂƐ ĨŝŐƵƌĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ĐƌŝĂƌ Ž ƐĞƵ ƉĂĚƌĆŽ;͙Ϳ ƐƚĂ ĂĐĕĆŽ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ
cada vez com mais velocidade pela aluna. Os seus dedos movem-se mais rápido e permanece concentrada
enquanto realiza a actividade͘͟

A aluna mostrou algumas dificuldades com a utilização da ferramenta de texto,
durante a realização da WDUHID GR ³3DWHWD GLYHUWLGR´ 1DV tarefas anteriores, apenas se
tinha utilizado esta ferramenta na escrita do nome dos alunos no respectivo ficheiro. A
explicação do funcionamento da ferramenta de texto tinha sido realizada, em todas as
tarefas, na imagem projectada do programa.
(Diário de Bordo - 7 de Maio de 2009) ʹ ͞>ƷĐŝĂŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĞŵƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĂƐĨŝŐƵƌĂƐĚŽ
Pateta para depois continuar o padrão. Revelou ter já um bom domínio das acções de copiar e colar as
figuras. Estas acções são feitas autonomamente e a um bom ritmo. Quando iniciou a reprodução do padrão
ĚĂ ƚĂƌĞĨĂ ͞WĂƚĞƚĂ ĚŝǀĞƌƚŝĚŽ͟ ĐŽŵ ŶƷŵĞƌŽƐ͕ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ĞƐĐŽůŚĞƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽ͕ ŶŽ
entanto, quando iniciou a escrita dos números, estes estavam demasiado pequenos e a aluna não
conseguiu alteraƌŽƐĞƵƚĂŵĂŶŚŽ;͙Ϳ͟

Tendo sido uma dificuldade apresentada pela maioria dos alunos da turma, foi
realizada uma nova explicação, com o recurso à imagem projectada do ambiente do
programa Paint, do funcionamento da ferramenta de texto e também dos procedimentos
necessários seguir para que a barra de ferramenta de texto ficasse visível no monitor do
computador.
Na resolução da WDUHID ³$PLJRV GR 0LFNH\´ D DOXQD FRQVHJXLX DEULU R ILFKHLUR
necessário para realizar a tarefa de forma autónoma e não apresentou dificuldades na
utilização das ferramentas de selecção e da lupa. As acções de seleccionar, copiar e
colar as figuras do Mickey, Minnie, Donald e Pluto foram também realizadas sem
dificuldades. Já no ficheiro do programa Paint, em que a aluna teve que reproduzir o
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padrão com números, apresentou uma evolução no que diz respeito à utilização da
ferramenta de texto. Verifica-se que os números que utilizou apresentam já um tamanho
maior (ver figura seguinte), o que revela que a Lúcia conseguiu utilizar alguns dos
recursos da barra de ferramentas de texto do programa Paint.

Figura 103 - Produção da Lúcia ʹ dĂƌĞĨĂ͞Amigos do Mickey͟

Quando iniciou este estudo, a Lúcia já tinha utilizado o programa Paint no seu
computador de casa. No entanto, apresentava apenas o conhecimento de algumas
ferramentas do Programa. Durante a investigação, a aluna passou a deter um melhor
FRQKHFLPHQWR GR 3DLQW WHQGR DSUHQGLGR D QDYHJDU QR PHQX TXH OKH SHUPLWLD ³$EULU´ H
³*XDUGDU´ XP ILFKHLUR VHOHFFLRQDU FRSLDU H FRODU XPD ILJXUD 3DVVRX D WHU XP PHOKRU
conhecimento do funcionamento das ferramentas que já tinha utilizado e passou a utilizar
outras com mais correcção, nomeadamente a ferramenta de seleccionar, a lupa e a
ferramenta de texto.

2.1.4. Applets da NCTM
A utilização do applet do NCTM durante a realização da WDUHID³)LJXUDVFRORULGDV´
levantou algumas dificuldades à Lúcia. Essas dificuldades fizeram-se sentir, inicialmente,
TXDQGR D DOXQD QmR FRQVHJXLX DFRPSDQKDU QR VHX FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ DV
instruções que o professor/investigador transmitiu para que a aplicação Java funcionasse.
Conseguiu, QRHQWDQWRDFHGHUjSDVWD³(VFROD´HGHQWURGDSDVWD³7DUHIDVGH$EULO´
VHOHFFLRQDU D SDVWD ³3UH .´ H GHSRLV R ILFKHLUR ³6WDUW´ SDUD TXH D DSOLFDomR -DYD
iniciasse:
Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞ >ƷĐŝĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ Ğŵ seguir as indicações que
permitiam executar o script ou control activex que permitia que a aplicação Java ;͙Ϳ͟

Depois de ter tido a ajuda do professor/investigador para iniciar a aplicação Java,
a interacção da aluna com o applet não se apresentou difícil. No entanto, sentiu, no início
da exploração da tarefa, algumas dificuldades em colocar as figuras geométricas no lugar
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destinado. Essa dificuldade tinha já acontecido durante a realização do pré-Teste de
competências matemáticas:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞ƵƌĂŶƚĞĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ Ěa Tarefa 2 do teste de competências
Matemáticas, a Lúcia manifestou algumas dificuldades em largar as figuras geométricas no lugar certo. A
aluna soltava as figuras um pouco antes do lugar e elas voltavam para o lugar inicial, fazendo com que
tivesse que repetir a acção. A aluna conseguiu, no entanto, cŽŶƚŝŶƵĂƌŽƉĂĚƌĆŽĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ;͙Ϳ͟

Apesar de ter novamente sentido essa dificuldade durante a realização da tarefa
³)LJXUDV FRORULGDV´ D /~FLD FRQVHJXLX FRQWLQXDU o padrão correctamente e mostrou ter
compreendido as instruções do professor/investigador ao conseguir utilizar correctamente
RVERW}HVGHDFomR³UHVHWERDUG´TXDQGRWLQKDDLQWHQomRGHDQXODURTXHWLQKDIHLWRH
³QH[WSDWWHUQ´TXDQGRSUHWHQGLDSDVVDUjDctividade seguinte. A dificuldade que a aluna
mostrou ao largar as figuras geométricas antes do lugar correcto foi sendo ultrapassada
durante a tarefa. A aluna mostrou ter gostado de realizar esta tarefa e considerou ter sido
fácil a utilização do applet:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙ͿĂůƵŶĂƵƚŝůŝǌĂĐŽŵĨĂĐŝůidade o Applet e os seus botões. Por
vezes ainda solta as figuras antes do lugar, o que faz com que tenha que repetir a acção. Quando passo
junto dela, diz-me sempre que gosta de jogar ĂƋƵĞůĞũŽŐŽ͘͟

Na resolução da WDUHID ³5HFWkQJXORV FRORULGRV´, a Lúcia conseguiu seguir as
indicações do professor para que a aplicação Java funcionasse no seu computador
³0DJDOKmHV´$DOXQDFRQVHJXLXQDYHJDUDWpjSDVWD³(VFROD´HGHQWURGDSDVWD³7DUHIa 6
GH0DLR´VHOHFFLRQDUDSDVWD³3UHBNBNBSUREOHP´HGHSRLVRILFKHLUR³6WDUW´:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞A Lúcia conseguiu fazer com que o applet funcionasse no seu
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͘͟ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƵĐŽŵŽĨƵŶĐŝŽŶĂǀĂĞĐŽŶƐĞŐƵŝƵŝŶƚĞƌĂŐŝƌĐŽm a aplicação, alterando
ĂƐĐŽƌĞƐĚŽƐƌĞĐƚąŶŐƵůŽƐƉĂƌĂĐƌŝĂƌƵŵŵſĚƵůŽĚĞƵŵƉĂĚƌĆŽĞƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽƐ͞ďŽƚƁĞƐ͟ƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝĂŵƋƵĞŽ
ŵſĚƵůŽĨŽƐƐĞĐŽůŽĐĂĚŽŶĂŐƌĂĚĞ͘͟

Figura 104 - Lúcia a utilizar o applet no seu "Magalhães"
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A aluna foi a primeira a criar um módulo de um padrão que permitia obter células
da mesma cor na diagonal. Conseguiu, depois, reproduzir esse padrão no applet no
Quadro Interactivo. Durante a apresentação do seu padrão aos colegas da turma, a Lúcia
conseguiu interagir no quadro com o applet, conseguindo utilizar os botões da aplicação
correctamente.
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿĂůƵŶĂƵƚŝůŝǌŽƵŶŽYƵĂĚƌŽ/ŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽŽƉƉůĞƚĚĂEdDƐĞŵ
apresentar dificuldades e escolheu colocar um rectângulo de cada vez na grade, escolhendo correctamente
Ž͞ďŽƚĆŽ͟ƋƵĞůŚĞƉĞƌŵŝƚŝĂƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƐĂĂĐĕĆŽ͘͟

Desde a primeira vez que foi utilizado um applet durante esta investigação que a
aluna mostrou entusiasmo com a sua exploração. Apesar de ter sentido algumas
dificuldades iniciais em conseguir colocar a aplicação Java em funcionamento no seu
compuWDGRU³0DJDOKmHV´D/~FLDFRQVHJXLXHYROXLUHIRLFDSD]GHXWLOL]DURVDSSOHWVQR
seu computador. A interacção com as aplicações aconteceu e a acção de arrastar as
ILJXUDVJHRPpWULFDVQRDSSOHWGDWDUHID³)LJXUDVFRORULGDV´HUDMiQRILQDOGDLQYHVWLJDomR,
na realização do pós-Teste de competências matemáticas, realizado com mais
correcção. A exploração do 2º applet contribuiu para dotar a aluna com um melhor
conhecimento sobre o funcionamento de alguns botões de acção que lhe permite
estabelecer uma relação com a existência de outros botões em outras aplicações
informáticas.

2.1.5. Quadro Interactivo
A Lúcia foi a primeira a utilizar o Quadro Interactivo, pois foi a aluna que, em
primeiro lugar, conseguiu encontrar o módulo do padrão que dava resposta ao problema
colocado. Quando se disse à aluna para ir ao Quadro Interactivo apresentar a sua
solução do problema à turma, mostrou-se entusiasmada:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞĚŝă>ƷĐŝĂƋƵĞĨŽƐƐĞĂŽYƵĂĚƌŽ/ŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂ
solução que tinha encontrado, ficou toda entusiasmada. Dirigiu-se para o suporte das canetas do Quadro e
segurou numa. Em seguida olhou para a extremidade da mesma como se estivesse a analisar se ela tinha
͞ƚŝŶƚĂ͟para escrever ;͙Ϳ͟

Depois de ter observado a caneta do Quadro Interactivo, a Lúcia começou a
utilizá-la com uns movimentos que demonstravam algum receio. No entanto, e após os
primeiros contactos com a caneta no Quadro, esses receios deixaram de ser
perceptíveis:
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(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶdo tocou com a caneta no Quadro pela primeira vez, a aluna
revelou algum receio e insegurança. Essa insegurança começou a desaparecer assim que ela começou a
tocar no Quadro com a caneta para escolher as cores dos rectângulos do Applet para criar o módulo do
padrão que respondia correctamente ao desafio colocado (...)͟

Depois de ter escolhido as cores e o número de elementos que constituíam o
módulo do seu padrão, a Lúcia escolheu, com a caneta do Quadro interactivo, o botão
que accionava a opção de preenchimento da grade, módulo a módulo:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞ƉĞƐĂƌĚĂŝŶƐŝƐƚġŶĐŝĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐĐŽůĞŐĂƐĚĂƚƵƌŵĂƉĂƌĂƋƵĞĂ
Lúcia seleccionasse o botão que permitiria que o módulo do padrão preenchesse, de forma automática, a
grade até ao fŝŵ͕ĂĂůƵŶĂƉƌĞĨĞƌŝƵƐĞŵƉƌĞĞƐĐŽůŚĞƌŽďŽƚĆŽƋƵĞƉƌĞĞŶĐŚŝĂĂŐƌĂĚĞŵſĚƵůŽĂŵſĚƵůŽ;͘͘͘Ϳ͟

Ao fazer esta opção, a Lúcia utilizou mais vezes a caneta do Quadro interactivo. A
aluna mostrou-se muito contente com a sua ida ao Quadro interactivo:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽĨŽŝƉĂƌĂŽůƵŐĂƌ, a Lúcia estava toda contente. Disse-me
que tinha gostado muito de ir ao Quadro interactivo e perguntou-me: ͞- Se conseguir encontrar outro
ƉĂĚƌĆŽ͕ƉŽƐƐŽŝƌŶŽǀĂŵĞŶƚĞĂŽYƵĂĚƌŽ͍͟;͙Ϳ͟

Podemos concluir que a ida ao Quadro interactivo foi para a aluna uma
experiência do seu agrado. A sua utilização, com destreza, trouxe-lhe maior motivação e
contribuiu para que a aluna se empenhasse na procura de uma resposta correcta para o
problema colocado. Apesar de ter revelado alguma insegurança no início da utilização da
caneta do Quadro interactivo, essa desapareceu rapidamente, tendo a aluna conseguido
interagir com o Applet no quadro correctamente.

2. 2. Competências matemáticas - Padrões

2.2.1. Leitura e descrição de Padrões
Quando a Lúcia realizou o teste de competências Matemáticas (pré-Teste),
afirmou não conseguir ler o padrão apresentado. A aluna afirmou desconhecer, também,
o significado do termo padrão.
(Diário de Bordo ʹ Teste Matemático ʹ Pré teste ʹ 4 de Fevereiro de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƐŽůŝĐŝƚĞŝă>ƷĐŝĂƋƵĞ
dissesse o que via na figura da Tarefa 1, a aluna não utilizou, na descrição, o termo padrão e apenas referiu
a propriedade cor das figuras geométricas que compunham o corpo da serpente. A aluna afirmou não
cŽŶƐĞŐƵŝƌůĞƌŽƉĂĚƌĆŽ͘͟
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'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³&DUDV VRUULGHQWHV´ D /~FLD SDUWLFLSRX QD OHLWXUD
realizada no grande grupo com interesse. Quando lhe foi pedido para ler o padrão que
tinha criado na sua ficha de trabalho, mostrou algum nervosismo. No entanto, esse
nervosismo esvaneceu-se quando a aluna começou a ler o seu padrão perante a turma:
(Registo videográfico ʹ 20 de Abril de 2009) ʹ ͞ĂůƵŶĂůġŽƉĂĚƌĆŽ͞- Cara azul, cara azul, cara rosa, cara
azul, cara azul, cara rosa, cara azul, cara aǌƵů͕ĐĂƌĂƌŽƐĂ͕ĐĂƌĂĂǌƵů͙͟͟

Figura 105 - Lúcia a ler o padrão - Tarefa "Caras sorridentes"

(Diário de Bordo ʹ 20 de Abril de 2009) ʹ ͞ ĂůƵŶĂ ůġ ŽƐ ƉĂĚƌƁĞƐ ĐŽŵ ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ Ğ ƉƌŽĐƵƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂŽƐĚĞƐĂĨŝŽƐĐŽůŽĐĂĚŽƐ͘͟

1D H[SORUDomR GD DFWLYLGDGH ³$QLPDLV DPLJRV´, a aluna conseguiu ler o padrão
apresentado e considerou-o correctamente escrito:
(Registo videográfico - 21 de Abril de 2009) ʹ ͞KƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉĞƌŐƵŶƚĂăĂůƵŶĂƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŽƉĂĚƌĆŽĞƐƚĄ
bem escrito. A aluna responde que sim. O professor pergunta à aluna se consegue ler o padrão. A aluna
responde acenando que sim com a cabeça e começa a ler: ͞- Cão castanho, gato amarelo, cão castanho,
ŐĂƚŽĂŵĂƌĞůŽ͙͟͟

Figura 106 - Lúcia a ler o padrão - Tarefa "Animais amigos"

A Lúcia foi revelando uma evolução no que diz respeito à leitura do padrão. Foi
conseguindo ler com mais segurança e revelando o cuidado de ler a cor e a forma da
figura que constituíam o módulo do padrão. Procurava estar atenta e concentrada
durante a exploração das actividades e, por vezes, gostava de ajudar alguns colegas de
turma que apresentavam algumas dificuldades. Depois de ter criado um padrão num
ficheiro do programa Paint no seu computador Magalhães, a aluna voltou a ler o seu
padrão correctamente:
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(Registo videográfico - 21 de Abril de 2009) ʹ ͞KƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉĞƌŐƵŶƚĂ͗͞- Consegues ler-ŵĞŽƚĞƵƉĂĚƌĆŽ͍͟ A
aluna responde: ͞- ^ŝŵ͘͟ E começa a ler: ͞- Cão castanho, cão castanho, gato verde, cão castanho, cão
castanho, gato verde, cĆŽĐĂƐƚĂŶŚŽ͕ĐĆŽĐĂƐƚĂŶŚŽ͕ŐĂƚŽǀĞƌĚĞ͕͙͟͟

Na actividade ³9LDWXUDV DOHJUHV´ D DOXQD YROWRX D OHU R VHX SDGUmR WHQGR
manifestado a preocupação em referir as propriedades cor e forma das figuras.
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞>úcia estava muito concentrada a terminar o seu padrão no
programa Paint. Quando lhe pedi para o ler, ficou toda contente. Depois perguntou-me se podia ler a figura
da carrinha só com a cor verde, pois, segundo a aluna, tornava-se difícil dizer as cores todas que tinha
utilizado para a pintar. Em seguida começou: ͞- Carrinha verde, carrinha verde, carro vermelho, carrinha
verde, carrinha verde, carro vermelho, carrinha verde, ĐĂƌƌŽǀĞƌŵĞůŚŽ͕͙͟͟

'XUDQWHDUHDOL]DomRGDWDUHID³-DUGLPFRORULGR´, a Lúcia voltou a revelar cuidado
em referir, na leitura do seu padrão, as propriedades cor e forma das figuras utilizadas:
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƐŽůŝĐŝƚĞŝă aluna que lesse o seu padrão na actividade
͞:ĂƌĚŝŵ ĐŽůŽƌŝĚŽ͕͟ ǀŽůƚŽƵ Ă ƉĞƌŐƵŶƚĂƌ-me se podia referir apenas uma cor da borboleta na leitura do
padrão. O facto de haver ainda alguns colegas na sala a referir apenas uma propriedade, cor ou forma, das
figuras utilizadas na criação dos padrões, demonstrava a preocupação, por parte da aluna, de realizar
correctamente a leitura do padrão. A Lúcia leu o seu padrão: ͞- Borboleta rosa, borboleta rosa, borboleta
rosa, flor vermelha, borboleta rosa, borboleta rosa, bŽƌďŽůĞƚĂƌŽƐĂ͕ĨůŽƌǀĞƌŵĞůŚĂ͕͙͟͟

Na actividade ³5RXSD FRP OHWUDV´, a aluna voltou a ler correctamente o padrão
apresentado no ficheiro do programa Já Está, referindo as propriedades forma e cor:
(Diário de Bordo ʹ 29 de Abril de 2009) ʹ ͞- Quando pedi à >ƷĐŝĂƉĂƌĂůĞƌŽƉĂĚƌĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞ZŽƵƉĂĐŽŵ
ůĞƚƌĂƐ͕͟ĂĂůƵŶĂůĞƵ͗͞- Camisola vermelha, camisola vermelha, camisola azul, camisola vermelha, camisola
ǀĞƌŵĞůŚĂ͕ĐĂŵŝƐŽůĂĂǌƵů͕͙͟͟

Quando lhe foi proposto que lesse o padrão que tinha criado na resolução da
WDUHID³6HUSHQWHFRORULGD´FRPDVILJXUDVGDVVHUSHQWHVD/~FLDtambém fez referência à
forma e cor das serpentes:
(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙ͿYƵĂŶĚŽƉĞĚŝăĂůƵŶĂƉĂƌĂůĞƌŽƉĂĚƌĆŽƋƵĞƚŝŶŚĂĐƌŝĂĚŽĐŽŵ
as serpentes recortadas, leu: ͞- Serpente com laço, serpente laranja, serpente maçã, serpente com laço,
ƐĞƌƉĞŶƚĞůĂƌĂŶũĂ͕ƐĞƌƉĞŶƚĞŵĂĕĆ͕ƐĞƌƉĞŶƚĞĐŽŵůĂĕŽ͙͟͟

A Lúcia mostrou, também, agrado em ler o padrão que tinha reproduzido com
letras, conseguindo-o fazer com correcção:
(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ͞>ƷĐŝĂůĞƵĐŽŵĐŽƌƌĞĐĕĆŽŽƉĂĚƌĆŽƋƵĞƚŝŶŚĂƌĞƉƌŽĚƵǌŝĚŽĐŽŵ
as letras ͞>h͕>h͕>h͕>h͕>h͕>͟ŶĂƚŝƌĂĚĞƉĂƉĞů͘ĂůƵŶĂƐŽůĞƚƌŽƵŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽůĞƚƌĂĂůĞƚƌĂ͘͟
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A Lúcia mostrou, no início desta investigação, durante a realização da Tarefa 1 do
pré-Teste de competências matemáticas, não conseguir ler um padrão. Também
desconhecia o significado da palavra padrão. Ao longo da intervenção didáctica desta
investigação, a aluna desenvolveu competências que lhe permitiram ler os diferentes
padrões apresentados em linhas simples ou duplas, com um números variável de
elementos, e mesmo em grades de 3x7 ou 4x7 células. Essa leitura foi sendo
progressivamente realizada com mais correcção, tendo a aluna manifestado preocupação
em referir propriedades das figuras como a cor, a forma e o tamanho. Pela alegria que
manifestou durante a leitura dos padrões, considera-se que ler padrões foi uma tarefa do
seu agrado.

2.2.2. Identificação do módulo do padrão
A

Lúcia

mostrou,

no

início

da

investigação, não

conseguir identificar

correctamente o módulo de um padrão. Quando na Tarefa 1 do pré-Teste de
competências matemáticas, lhe foi perguntado o que se repete na figura, a aluna apenas
fez uma referência às duas cores, o amarelo e o azul:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ ă >ƷĐŝĂ Ž ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƉĞƚŝĂ ŶĂ ƐĞƌƉĞŶƚĞ ĚĂ
figura da Tarefa 1, a aluna apenas fez referência às cores amarelo e azul. Quando lhe perguntei se era só
ŝƐƐŽƋƵĞƐĞƌĞƉĞƚŝĂ͕ĂĂůƵŶĂƌĞƐƉŽŶĚĞƵƋƵĞƐŝŵ͘͟

Durante a exploração da actividade ³&DUDVVRUULGHQWHV´HGHSRLVGHWHUOLGRRVHX
padrão, a aluna referiu que o que se repetia é a cor azul e o rosa. Não fez, no início,
referência à forma da figura. Durante esta tarefa, a aluna não conseguiu identificar o
módulo do SDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«TXHWLQKDFULDGR
(Diário de Bordo ʹ 20 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝă>ƷĐŝĂŽƋƵĞƐĞƌĞƉĞƚŝĂŶŽƉĂĚƌĆŽƋƵĞƚŝŶŚĂ
acabado de criar na sua ficha de trabalho, na sua resposta apenas fez referência à cor azul e à cor ƌŽƐĂ͘͟

Na exploração do padrão que tinha criado na DFWLYLGDGH³$QLPDLVDPLJRV´DDOXQD
conseguiu LGHQWLILFDU FRUUHFWDPHQWHR PyGXOR GR SDGUmRGR WLSR$% $%$% « 'HSRLV
de ter lido correctamente o padrão, a aluna identificou o módulo do padrão como sendo
FRQVWLWXtGRSRU³&mRFDVWDQKRJDWRDPDUHOR´
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞ĞƉŽŝƐĚĞƚĞƌůŝĚŽŽƉĂĚƌĆŽ;͙ͿĂ>ƷĐŝĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŽŵſĚƵůŽĚŽ
ƉĂĚƌĆŽĚŽƚŝƉŽ͕͕͕͙ĐŽŵŽƐĞŶĚŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůŽ͞ĆŽĐĂƐƚĂŶŚŽ͕ŐĂƚŽĂŵĂƌĞůŽ͘͟
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A Lúcia conseguiu também identificar correctamente o módulo do padrão do tipo
$$%$$%$$%«TXHFULRXQXPILFKHLURGRSURJUDPD3DLQW com as figuras do cão e do
gato:
(Registo videográfico - 21 de Abril de 2009) ʹ ͞KƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉĞƌŐƵŶƚĂ͗͞- Oh Lúcia qual é o modulo do teu
ƉĂĚƌĆŽ͍͟ A aluna responde: ͞- ĆŽĐĂƐƚĂŶŚŽ͕ĐĆŽĐĂƐƚĂŶŚŽ͕ŐĂƚŽǀĞƌĚĞ͘͟ O professor pergunta: ͞-Quantos
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƚĞŵŽŵſĚƵůŽĚŽƚĞƵƉĂĚƌĆŽ͍͟ A aluna responde: ͞- dƌġƐ͘͟͟

Na resolução da WDUHID ³9LDWXUDV DOHJUHV´ D /~FLD IRL FDSD] GH LGHQWLILFDU R
módulo do padrão que estava a criar no ficheiro do programa Paint. A aluna identificou o
PyGXORGHWUrVHOHPHQWRVGHXPSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝă>ƷĐŝĂƐĞĞƌĂĐĂƉĂǌĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽŵſĚƵůŽĚŽ
padrão que tinha criado com as figuras da carrinha e do carro, a aluna respondeu que sim e identificou-o
como sendo constituído por ͞- ĂƌƌŝŶŚĂǀĞƌĚĞ͕ĐĂƌƌŝŶŚĂǀĞƌĚĞ͕ĐĂƌƌŽǀĞƌŵĞůŚŽ͘͟͟

A aluna também foi capaz de identificar o módulo do padrão que estava a criar na
actividade ³-DUGLQV FRORULGRV´ $ /~FLD LGHQWLILFRX XP PyGXOR FRP TXDWUR HOHPHQWRV GH
XPSDGUmRGRWLSR$$$%$$$%$$$%«:
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞ >ƷĐŝĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐŽƵ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ž ŵſĚƵůŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ ƋƵĞ
estava a criar no ficheŝƌŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚĐŽŵĂƐĨŝŐƵƌĂƐĚĂďŽƌďŽůĞƚĂĞĚĂĨůŽƌ;͙ͿYƵĂŶĚŽůŚĞƉĞƌŐƵŶƚĞŝ
qual era o módulo do seu padrão, a aluna responde: ͞-Borboleta rosa, borboleta rosa, borboleta rosa, flor
ǀĞƌŵĞůŚĂ͘͟͟

Figura 107 - Lúcia durante a resolução da tarefa "Jardim colorido"

Na resolução da WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´ D /~Fia conseguiu identificar
FRUUHFWDPHQWH R PyGXOR GH XPSDGUmRGR WLSR$%& $%& $%&« QR DSSOHW GR 1&70
utilizado na actividade:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽ Ă >ƷĐŝĂ ƌĞĂůŝǌĂǀĂ Ă ƚĂƌĞĨĂ ŶŽ ĂƉƉůĞƚ ĚŽ EdD,
perguntei-lhe se conseguia identificar o módulo do padrão. Após uma pequena reflexão, a aluna respondeu:
͞- şƌĐƵůŽƌŽǆŽ͕ƚƌŝąŶŐƵůŽǀĞƌĚĞ͕ƋƵĂĚƌĂĚŽĂŵĂƌĞůŽ͘͟
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Ainda durante a resolução desta tarefa, foi proposto à aluna que completasse um
padrão num ficheiro do programa Paint com figuras geométricas. Nesta tarefa, a aluna
sentiu dificuldades para descobrir qual a figura que completava o módulo do padrão.
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞ƉĞƐĂƌ ĚĞ Ă >ƷĐŝĂ ƐĞƚĞƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽ Ğŵ ĚĞƐĐŽďƌŝƌ ƋƵĂůĞƌĂ Ž
módulo do padrão que estava no ficheiro do programa Paint, não foi capaz de identificar correctamente os
ƚƌġƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŵƉƵŶŚĂŵŽŵſĚƵůŽĚŽƉĂĚƌĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĚŽƚŝƉŽ͕͕͕͙͟

'XUDQWHD UHDOL]DomRGD WDUHID ³5RXSD FRP OHWUDV´, a aluna conseguiu identificar
correctamente o módulo do padrão apresentado no programa Já Está. A Lúcia conseguiu
LGHQWLILFDURPyGXORGHXPSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«:
Na actividade ³6HUSHQWH FRORULGD´ D /~FLD FULRX XP SDGUmR GR WLSR $%& $%&
$%&« FRP DV VHUSHQWHV TXH UHFRUWRX H FRORX QXPD Wira de cartolina. Depois,
reproduziu-o utilizando as letras ABC. Em ambas as situações, a aluna conseguiu
identificar correctamente o módulo do padrão:
(Diário de Bordo - 30 de Abril de 2009) ʹ ĂůƵŶĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ ŽŵſĚƵůŽ ĚŽ ƐĞƵ ƉĂĚƌĆŽ ƐĞŵ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ;͙Ϳ
Refere que tem três elementos e lê-o da seguinte forma: ͞- Serpente com laço, serpente laranja, serpente
maçã͟YƵĂŶĚŽůŚĞĨŽŝƉĞĚŝĚŽƉĂƌĂůĞƌŽŵſĚƵůŽĐŽŵůĞƚƌĂƐůĞƵĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗͞- >h͟

Quando, nessa tarefa, a aluna criou um padrão em grade num ficheiro do
programa Paint, criou um padrão do tipo AAB, AAB, AAB,... Foi possível verificar que a
Lúcia conseguiu identificar o módulo desse padrão correctamente:
(Diário de Bordo - 30 de Abril de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽ Ă >ƷĐŝĂ ĞƐƚĂǀĂ Ă ĐƌŝĂƌ Ƶŵ ƉĂĚƌĆŽ ŶƵŵ ĨŝĐŚĞŝro do
programa Paint com figuras geométricas, aproximei-me dela e perguntei-lhe qual era o módulo do padrão
que estava a criar. Sem apresentar qualquer hesitação, a aluna respondeu: ͞- Rectângulo azul, rectângulo
ĂǌƵů͕ƋƵĂĚƌĂĚŽǀĞƌĚĞ͘͟͟

Na actividade ³&DUDVFRPULWPRV´DDOXQDLGHQWLILFRXFRUUHFWDPHQWHRVHOHPHQWRV
e o módulo do padrão que criou num ficheiro do programa Paint.
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio 2009) ʹ ͞;͙Ϳ >úcia está a criar um padrão do tipo AABB, AABB, AABB, ...
Quando lhe perguntei qual era o módulo do seu padrão, a aluna respondeu: ͞- Triângulo verde, triângulo
ǀĞƌĚĞ͕ĐşƌĐƵůŽůĂƌĂŶũĂ͕ĐşƌĐƵůŽůĂƌĂŶũĂ͘͟͟

Na resolução da WDUHID³5HFWkQJXORVFRORULGRV´DDOXQDIRLDSULPHLUDDFRQVHJXLU
encontrar um módulo de um padrão que criava células da mesma cor na diagonal no
applet do NCTM:
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(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞>ƷĐŝĂĨŽŝĂƉƌŝŵĞŝƌĂĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŵŵſĚƵůŽĚĞƵŵ
padrão que criasse células da mesma cor nas diagonais. Quando pedi à aluna que identificasse o módulo, a
aluna respondeu: ͞- ZĞĐƚąŶŐƵůŽƌŽǆŽ͕ƌĞĐƚąŶŐƵůŽƌŽǆŽ͕ƌĞĐƚąŶŐƵůŽǀĞƌĚĞ͘͟͟

A Lúcia conseguiu, na actividade ³3DWHWD GLYHUWLGR´ LGHQWLILFDU FRUUHFWDPHQWH R
módulo do padrão apresentado:
(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽ Ă >ƷĐŝĂ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂǀĂ Ă ĨŝŐura do Pateta grande para
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ Ž ƉĂĚƌĆŽ ;͙Ϳ͕ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ-lhe se era capaz de identificar o módulo. Após uma breve reflexão, a
Lúcia respondeu-me: ͞- WĂƚĞƚĂŐƌĂŶĚĞ͕WĂƚĞƚĂŵĠĚŝŽ͕WĂƚĞƚĂƉĞƋƵĞŶŽ͘͟

1D WDUHID ³$PLJRV GR 0LFNH\´IRL SURSRVWR jDOXQDTXH FRPpletasse um padrão
com as figuras do Mickey, Donald e Minnie. Apesar de ter revelado alguma hesitação no
início da tarefa, a aluna conseguiu identificar correctamente o módulo do padrão na grade
que tinha de completar:
(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽ Ă >ƷĐŝĂ ƐĞ ƉƌĞƉĂƌĂǀĂ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ Ž ƉĂĚƌĆŽ ĚĂ
ƚĂƌĞĨĂ ͞ŵŝŐŽƐ ĚŽDŝĐŬĞǇ͕͟ ƉĞĚŝ-ůŚĞ ƋƵĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƐƐĞ ŽŵſĚƵůŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂǀĂ ĂĐŽŵƉůĞƚĂƌ;͙Ϳ 
Lúcia pediu-me para esperar, dizendo-ŵĞƋƵĞĂŝŶĚĂĞƐƚĂǀĂĂǀĞƌ;͙ͿƉƵĚĞŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞĂĂůƵŶĂ estava com
ŽƐĞƵŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚŝƌĞŝƚŽĂĂƉŽŶƚĂƌŶŽƉĞƋƵĞŶŽĞĐƌĆĚŽ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟ĂũƵĚĂŶĚŽĂůĞƌĂƐĨŝŐƵƌĂƐ͘ŐƵĂƌĚĞŝŵĂŝƐ
uns momentos e voltei a insistir. A aluna respondeu: ͞- DŝĐŬĞǇ͕ŽŶĂůĚ͕DŝŶŶŝĞ͘͟͟

1DWDUHID³)LJXUDVDOHJUHV´DDOXQDWHYHRGHVDILRGHFompletar um padrão com
figuras geométricas. A Lúcia conseguiu identificar correctamente o módulo de um padrão
do tipo ABC, ABC, ABC...
(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ ă >ƷĐŝĂ ƐĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝĂ ĚŝǌĞƌ-me qual era o
módulo do padrão apresentado, a aluna respondeu-me: ͞- Rectângulo azul, Triângulo amarelo, quadrado
ǀĞƌŵĞůŚŽ͘͟͟

Na resolução da WDUHID ³5RXSD FRP Q~PHURV´ D /~FLD FRQVHJXLX LGHQWLILFDU R
módulo do padrão que tinha criado na ficha de trabalho, tendo identificado o módulo de
uPSDGUmRGRWLSR$$%&$$%&$$%&«
(Diário de Bordo ʹ 19 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞĚŝăĂůƵŶĂƋƵĞŵĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƐƐĞŽŵſĚƵůŽĚŽƉĂĚƌĆŽ
que estava a criar na ficha de trabalho, a aluna respondeu: ͞- Camisola verde, camisola verde, camisola
verde clara, camisola cor-de-ƌŽƐĂ͘͟͟

Pode-se, assim, concluir que, ao longo da intervenção didáctica, a Lúcia
conseguiu desenvolver competências que lhe permitiram ultrapassar as dificuldades que
tinha manifestado na identificação de um módulo de um padrão durante a realização do
pré-Teste de competências matemáticas. A aluna conseguiu identificar o módulo de
diferentes tipos de padrões, fossem eles constituídos por figuras geométricas, letras,
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cores ou outras imagens, e representados de forma diversa ± em linhas, simples ou
duplas, ou em grade. Verificou-se que nas tarefas em que lhe foi proposto completar um
padrão principalmente apresentado em grade, se tornou mais difícil identificar o módulo.
No entanto, no final da intervenção didáctica e durante as tarefas 1 e 4 do pós-Teste de
competências matemáticas, a aluna mostrou ser capaz de identificar um módulo em
situações de completar padrões. A aluna chegou ao fim desta investigação com
competências que lhe permitem identificar o módulo de diferentes tipos e formatos de
padrões.

2.2.3. Reprodução de um padrão
Quando foi proposto à Lúcia que reproduzisse o padrão da serpente da Tarefa 1
do pré-Teste de competências matemáticas, a aluna conseguiu realizar a reprodução
correctamente (ver figura seguinte) do módulo do padrão do tLSR$$%$$%$$%«

Figura 108 - Produção da Lúcia - Exercício 1 do pré-Teste Matemático

Quando, na mesma, tarefa foi proposto à Lúcia que reproduzisse o mesmo padrão
com letras, a aluna disse não ser capaz de o fazer.
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝă>ƷĐŝĂƐĞĞƌĂĐĂƉĂǌĚĞƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌŽƉĂĚrão
utilizando letras, a aluna, depois de pensar um pouco, respondeu-ŵĞƋƵĞŶĆŽ͘͟

Já para a reprodução do mesmo padrão com números, a Lúcia apresentou uma
solução:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝă>ƷĐŝĂƐĞĞƌĂĐĂƉĂǌĚĞƌĞƉƌŽĚuzir o padrão
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ŶƷŵĞƌŽƐ͕ Ă ĂůƵŶĂ ƉĞŶƐŽƵ Ƶŵ ƉŽƵĐŽ Ğ ĚĞƵ Ă ĞŶƚĞŶĚĞƌ ƋƵĞ ĐŽŵ ŶƷŵĞƌŽƐ ĞƌĂ ŵĂŝƐ ĨĄĐŝů ;͙Ϳ
ZĞƐƉŽŶĚĞƵĞŶƚĆŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŝĂĞƐƚĞƉĂĚƌĆŽĐŽŵĂĂĚŝĕĆŽ͞ϭнϭ͕͟ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶĚŽĚŝǌĞŶĚŽƋƵĞĞƌĂƐĞŵƉƌĞϭ
amarelo + 1 amarelo + 1 azul + 1 amarelo + ϭĂŵĂƌĞůŽнϭĂǌƵů͘͘͘͟
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A Lúcia apresentou já alguma capacidade de análise do padrão mas mostrou não
conseguir reproduzir o padrão com letras embora o repruduzisse com números
correctamente.
Após a exploração de várias tarefas em que a aluna leu, criou, completou e
FRQWLQXRXSDGU}HVQDVH[WDWDUHIDGHVWDLQYHVWLJDomR³5RXSDFRPOHWUDV´IRLSURSRVWRj
aluna que reproduzisse o padrão explorado no programa Já Está com letras numa ficha
GHWUDEDOKR$DOXQDUHSURGX]LXRSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«FRPDVOetras LA, LA,
/$ « QD VXD ILFKD GH WUDEDOKR YHU ILJXUD VHJXLQWH  $ /~FLD QmR FRQVHJXLX, portanto,
fazer a reprodução do padrão com letras de forma correcta. A aluna apenas utilizou as
letras LA para reproduzir um padrão que tinha um módulo composto por três elementos.

Figura 109 - Produção da Lúcia ʹ dĂƌĞĨĂ͞Roupa com letras͟

1D WDUHID ³6HUSHQWH FRORULGD´ IRL SURSRVWR j /~FLD TXH UHSURGX]LVVH XP SDGUmR
com letras em dois momentos - após a exploração do padrão apresentado no Já Está e
depois de ter criado um padrão com as serpentes coladas numa tira de cartolina.
A Lúcia reproduziu o padrão do WLSR $%& $%& $%&« GD VHUSHQWH QR 
PRPHQWRFRPDVOHWUDV$%&$%&$%&«

Figura 110 - Produção da Lúcia - reprodução do padrão com letras ʹ Tarefa 7 (1º momento)

No 2º momento, UHSURGX]LX R SDGUmR WDPEpP GR WLSR $%& $%& $%&« TXH
tinha criado com as serpentes coladas numa tira de cartolina com as letras Lau, Lau,
/DX« YHUILJXUDVVHJXLQWHV
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Lúcia

Figura 111 - Produções da Lúcia - reprodução do padrão com letras ʹ Tarefa 7 (2º momento)

A Lúcia apresentou, durante a resolução desta tarefa, uma evolução no que se
refere à reprodução de um padrão com letras. Usou três letras diferentes para reproduzir
XPSDGUmRGRWLSR$%&$%&$%&«
Na actividade ³&DUDV FRP ULWPR´ D /~FLD FULRX XP SDGUmR, num ficheiro do
programa Paint, GRWLSR$$%%$$%%$$%%«TXHUHSURGX]LXFRPRVRPGREDWHUGDV
SDOPDV EDWHU GDV SDOPDV HVWDORV GRV GHGRV HVWDORV GRV GHGRV « $ /~FLD QmR VH
mostrou inibida quando reproduziu o seu padrão com os sons para a turma:
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿƵƚŝůŝǌĂĂƐƉĂůŵĂƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƚƌŝąŶŐƵůŽǀĞƌĚĞĞŽƐŽŵ
dos estalos dos dedos para representar o círculo cor-de-laranja. Por vezes, enquanto reproduzia o padrão
com os sons produzidos pelas suas mãos, o som dos estalos dos seus pequenos dedos não se ouviam. Essa
ƐŝƚƵĂĕĆŽŶĆŽŝŶŝďŝƵĂĂůƵŶĂĚĞƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽ͘͟

Na resolução da WDUHID ³3DWHWD GLYHUWLGR´ D DOXQD QmR FRQVHJXLX UHSURGX]LU
correctamente o padrão com números numa ficha de trabalho. A Lúcia reproduziu o
padrão com os números 1, 2 e 3 (figura seguinte), revelando não ter conseguido utilizar
os números com sentido pois não foi capaz de reproduzir a ordem decrescente das
medidas de comprimento do Pateta.

Figura 112 - Produção da Lúcia - reprodução do padrão com números ʹ Tarefa 10

(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ>ƷĐŝĂƌĞĂůŝǌŽƵĂƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƵŵƉĂĚƌĆŽĚŽƚŝƉŽ͕͕
͕͙ĐŽŵŽƐŶƷŵĞƌŽƐϭ͕ϮĞϯ͘ƉĞƐĂƌĚĞĂ>ƷĐŝĂƚĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽŶƷŵĞƌŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐ
que compunham o módulo do padrão, revelou não ter tido em atenção a propriedade do tamanho
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂƐĨŝŐƵƌĂƐĚŽWĂƚĞƚĂ͘͟
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Ainda na mesma tarefa, mas num ficheiro do programa Paint, depois de ter sido
explorada, no grupo/turma, a situação anterior, a aluna conseguiu continuar
correctamHQWH R SDGUmR H FRORFDU WRGRV RV ³3DWHWDV´ QR GHYLGR OXJDU RUGHQDGRV GR
Pateta grande para o Pateta pequeno. Numa grade de um ficheiro do programa Paint, a
Lúcia reproduziu o padrão com os números 8, 7 e 6. Verifica-se, assim, uma evolução em
termos de desempenho da aluna em relação à tarefa anterior. Na grade do ficheiro do
programa Paint, a Lúcia mostrou ter sido capaz de utilizar os números com sentido,
ordenando-os de acordo com o tamanho das figuras do Pateta.

Figura 113 - Produção da Lúcia - reprodução do padrão com números - Paint ʹ Tarefa 10

1DDFWLYLGDGH³$PLJRVGR0LFNH\´, a aluna criou um padrão do tipo ABCD, ABCD,
$%&'«FRPDVILJXUDVGD0LQQLHGR3OXWRGR'RQDOGHGR0LFNH\4XDQGRFKHJRXR
momento de o reproduzir com os números, a Lúcia apenas utilizou os números 3, 2 e 1. A
aluna não teve em atenção o número de elementos do módulo de padrão que tinha
criado:
(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞>ƷĐŝĂƌĞƉƌŽĚƵǌŝƵŽƉĂĚƌĆŽƋƵĞĐƌŝŽƵŶƵŵĨŝĐŚĞŝƌŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ
Paint apenas com os números 3, 2 e 1. A aluna tinha criado um padrão do tipo ABCD, ABCD, ABCD,...
Quando lhe pedi para ler o padrão com os números, a aluna leu-o sem revelar dificuldades e com
entusiasmo. Só quando lhe perguntei qual o número de elementos do módulo do seu padrão com números
é que a aluna se deu conta do engano. Esta actividade revelou-se bastante útil pois, através deste pequeno
erro que aconteceu, tirou-se ensinamentos não só por parte da própria aluna que cometeu o erro mas
também por todo o grupo quando foi convidado a participar na análise dos trabalhos ;͙Ϳ͟

Na actividade ³)LJXUDVDOHJUHV´GHSRis de os alunos terem completado um padrão
numa ficha de trabalho, foi proposto à Lúcia que reproduzisse o mesmo padrão com
números, no verso da ficha. A aluna reproduziu esse padrão com os números 6, 7 e 8.
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Conseguiu reproduzir um padrão do tipo ABC, ABC, $%&« FRP FRUUHFomR YHU ILJXUD
seguinte):

Figura 114 ʹ Produção da Lúcia ʹ reprodução com números ʹ ficha de trabalho - Tarefa 12

(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽĂ>ƷĐŝĂƚĞƌŵŝŶĂǀĂĚĞĐŽŵƉůĞƚĂƌŽƉĂĚƌĆŽŶĂĨŝĐŚĂĚĞ
trabalho, perguntei-lhe se já sabia quais eram os números que ia utilizar para reproduzir o padrão. Depois
de ter reflectido um pouco, referiu que o número 6 iria reproduzir o rectângulo azul, o número 7 o triângulo
ĂŵĂƌĞůŽ Ğ Ž ŶƷŵĞƌŽ ϴ Ž ƋƵĂĚƌĂĚŽ ǀĞƌŵĞůŚŽ ;͙Ϳ  ĂůƵŶĂ ũƵƐƚŝĨŝĐŽƵ Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ĐŽŵ Ă
vontade de criar um módulo com números ordenadoƐƉŽƌŽƌĚĞŵĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͘͟

Verifica-se, nesta tarefa, que a Lúcia teve já em atenção o número de elementos
que constituíam o módulo do padrão que teve que reproduzir. Não cometeu qualquer erro
como tinha acontecido em tarefas anteriores em que lhe foi proposto reproduzir um
padrão.
1D WDUHID ³5RXSD FRP Q~PHURV´ IRL SURSRVWR j /~FLD TXH UHSURGX]LVVH, com
números, o padrão que tinha criado na ficha de trabalho. A aluna tinha criado um padrão
do tipo AABC, AABC, AABC,... Optou por reproduzir a cor verde escuro com o número 1,
a cor verde claro com o número 2 e o cor-de-rosa com o número 3. Da análise das
produções da aluna, verifica-se que, na reprodução do padrão com números, não
cometeu o erro que se verificou durante a criação do padrão (ver figura seguinte):

Figura 115 ʹ Produção da Lúcia ʹ reprodução com números ʹ ficha de trabalho - Tarefa 13

(Diário de Bordo ʹ 19 de Maio de 2009) ʹ ͞>ƷĐŝĂƵƚŝůŝǌŽƵ, na reprodução do padrão do tipo AABC, AABC,
͕͙ƋƵĞĐƌŝŽƵ͕ŽƐŶƷŵĞƌŽƐϭ͕Ϯ͕Ğϯ͘ĂůƵŶĂĨĞǌĂƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƐƐĞƚŝƉŽĚĞƉĂĚƌĆŽĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂŽ
preencher as peças de roupa com o módulo 1123. Foi interessante observar que a Lúcia cometeu um erro
na criação do seu padrão com as cores, no entanto, não reproduziu esse erro quando preencheu a ficha
ĐŽŵŽŵſĚƵůŽĚŽƉĂĚƌĆŽĐŽŵŶƷŵĞƌŽƐ͘͟
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Durante a realização do pós-Teste de competências matemáticas, a Lúcia
conseguiu reproduzir o padrão da Tarefa 1 com cores correctamente como já tinha
acontecido em situação de pré-Teste. No que diz respeito à reprodução do mesmo
padrão com letras, a Lúcia apresentou evolução, pois conseguiu reproduzir, em situação
de pós-7HVWHHVVHSDGUmRXWLOL]DQGRDVOHWUDV$$%$$%$$%«)RLWDPEpPFDSD]GH
reproduzir correctamente o mesmo padrão com os números 112,112,112,...
(Diário de Bordo ʹ Pós-Teste Matemático) ʹ ͞ >ƷĐŝĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂ ĞǀŽůƵĕĆŽ ŶŽ ƋƵĞ Ěŝǌ ƌĞƐƉĞŝƚŽ ă
reprŽĚƵĕĆŽĚĞƵŵƉĂĚƌĆŽĐŽŵůĞƚƌĂƐĞĐŽŵŶƷŵĞƌŽƐ;͙ͿDurante a realização do teste de competências
Matemáticas em situação de pós-Teste, foi possível constatar que a aluna não apresentou dificuldades em
reproduzir com letras ou com números o padrão apresentado na serpente do ficheiro do programa do Já
Está͘͟

Pode-se concluir que a Lúcia, apesar de conseguir reproduzir um padrão com
cores no início desta investigação, não conseguia realizar a reprodução do mesmo
padrão utilizando letras e números. Com o decorrer das tarefas, a Lúcia foi realizando
progressos nessas competências e foi superando gradualmente algumas dificuldades,
com o seu empenho e capacidade de trabalho, tendo chegado ao final desta investigação
com a capacidade de reproduzir com cores, letras e números diferentes tipos de padrão.
'XUDQWHDUHSURGXomRGRSDGUmRGDWDUHID³3DWHWDGLYHUWLGR´DDOXQDXWLOL]RXRVQ~PHURV
com sentido ao escrevê-los por ordem decrescente de acordo com o tamanho do Pateta.

2.2.4. Continuação de um padrão
Durante a realização da Tarefa 2 do pré-Teste de competências matemáticas, foi
proposto à Lúcia que continuasse um padrão com figuras geométricas num applet do
NCTM. A aluna conseguiu arrastar as figuras e completar correctamente o padrão:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞ >ƷĐŝĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ž ƉĂĚƌĆŽ
apresentado no applet do NCTM na Tarefa ϮĚŽƚĞƐƚĞĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͘͟

Também na actividade ³)LJXUDV FRORULGDV´ D /~FLD FRQVHJXLX FRQWLQXDU
correctamente o padrão apresentado no applet do NCTM. A aluna arrastou as figuras
geométricas para o lugar correcto, conseguindo continuar o padrão do tipo ABC , ABC,
$%&«
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞>ƷĐŝĂĐŽŶƐĞŐƵŝƵĐŽŶƚŝŶƵĂƌŽƉĂĚƌĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽĂƉƉůĞƚĚŽ
NCTM sem revelar dificuldades. A Lúcia referia-ƐĞăĂƉůŝĐĂĕĆŽĐŽŵŽƐĞĚĞƵŵũŽŐŽƐĞƚƌĂƚĂƐƐĞ͘͟
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Na actividade ³3DWHWDGLYHUWLGR´DDOXQDQmRUHYHORXGLILFXOGDGHVHPFRQWLQXDUR
padrão com as figuras do Pateta grande, Pateta médio e Pateta pequeno. No ficheiro do
programa Paint, conseguiu copiar e colar as figuras seguindo a ordem do módulo de
SDGUmRGRWLSR$%&$%&$%&« ILJXUDVHJXLQWH

Figura 116 - Produção de Lúcia - Tarefa
"Pateta divertido"

Em todas as situações da investigação em que foi proposto à Lúcia que
continuasse um padrão, a aluna não mostrou sentir dificuldades. Isso verificou-se durante
a realização do teste de competências matemáticas, em situação de pré-Teste e pósTeste, HWDPEpPQDH[SORUDomRGDVWDUHIDV³)LJXUDVFRORULGDV´H³3DWHWDGLYHUWLGR´

2.2.5. Completamento de um padrão
No que se refere ao completamento de padrões, a Lúcia revelou algumas
dificuldades, que foram visíveis quando foi proposto à aluna a resolução da Tarefa 4 do
pré-Teste de competências matemáticas. A aluna não teve o cuidado de manter as cores
GDV³URXSDV´GRSDGUmRLQLFLDOHXWLOL]RXDVFRres de forma a colorir a linha de baixo igual
à de cima, criando uma regularidade em colunas.

Figura 117 - Produção da Lúcia - Exercício 4 do pré-Teste Matemático

(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉƌŽƉƵƐă>ƷĐŝĂƋƵĞĐŽŵƉůĞƚĂƐƐĞŽƉĂĚƌĆŽĚa Tarefa 4
no programa Já Está, a aluna ficou quieta a olhar para o monitor do computador portátil do
professor/investigador. Após uma breve pausa, a aluna escolheu o cor-de-laranja e pintou a primeira e a
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quarta camisola. Em seguida escolheu o verde e pintou a camisola que faltava na linha de cima. Depois
começou a pinƚĂƌĂůŝŶŚĂĚĞďĂŝǆŽƌĞƉƌŽĚƵǌŝŶĚŽŽƋƵĞǀŝĂĞŵĐŝŵĂ͘͟

1DDFWLYLGDGH³)LJXUDVFRORULGDV´GHSRLVGHH[SORUDGRRDSSOHWGR1&70RQGHD
aluna continuou diferentes tipos de padrão para a frente, foi-lhe proposto que
completasse o padrão com figuras geométricas. Nesta actividade, a Lúcia apresentou
algumas dificuldades em conseguir encontrar o módulo do padrão:
(Registo videográfico - 28 de Abril de 2009) ʹ ͞K ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ƉĞƌŐƵŶƚĂ͗ ͞- YƵĂů Ġ Ž ŵſĚƵůŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ͍͟ A
aluna responde: ͞- Triângulo amarelo, quadrado vermelho, círculo cor-de-ƌŽƐĂ͘͟ O professor questiona
novamente se é esse o módulo. A aluna responde: ͞- ĐŚŽ ĞƵ͘͟ E explica apontando no monitor do
Magalhães: ͞- ƵĐŽŵĞĐĞŝƉŽƌĂƋƵŝ͘͟ Aponta para o fim da grade e conta ao professor: ͞- Eu estava a fazer
assŝŵ;ĂƉŽŶƚĂŶĚŽƉĂƌĂŽŝŶşĐŝŽͿĞĚĞƉŽŝƐƌĞƉĂƌĞŝƋƵĞŽƷůƚŝŵŽũĄĞƐƚĂǀĂĂĞǆƉůŝĐĂƌ͘͟ ;͙Ϳ͟

Apesar de a Lúcia ter conseguido identificar correctamente o módulo do padrão
apresentado, sentiu dificuldades em completá-lo correctamente. Essas dificuldades foram
mais sentidas quando a aluna estava a completar o padrão no sentido da direita para a
esquerda (seta preta na figura seguinte).

Figura 118 ʹ Produção da Lúcia ʹ Tarefa 5

Na análise da imagem da produção da aluna nesta tarefa, pode-se observar, no
sombreado cinzento, as figuras que já estavam presentes na grade, no início da tarefa. A
seta azul claro mostra o local onde a aluna iniciou o completamento do padrão, no
sentido da esquerda para a direita. A Lúcia manteve, nesse sentido, o módulo do padrão
GRWLSR$%&$%&$%&«DWpDRILPGDJUDGH'Hpois de ter chegado ao fim da grade,
a aluna completou o padrão a partir da 2ª linha da grade (seta preta na imagem) com a
figura do triângulo amarelo. Ao completar o padrão a partir da 2ª linha, no sentido da
direita para a esquerda, a aluna não conseguiu manter o módulo do padrão que até aí
tinha utilizado: triângulo amarelo, quadrado vermelho, círculo cor-de-rosa. A Lúcia não
conseguiu completar o padrão correctamente nesta tarefa.
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Na resolução da WDUHID ³$PLJRV GR 0LFNH\´ D DOXQD PRVWURX-se mais atenta.
Depois de ter identificado o módulo do padrão, procedeu ao seu completamento com
cuidado e, enquanto seleccionava e copiava as figuras, repetia o módulo do padrão do
WLSR$%&$%&$%&«HPYR]EDL[D:
(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞EĂ actividade ͞ŵŝŐŽƐ ĚŽ DŝĐŬĞǇ͟ a Lúcia identificou como
módulo do padrão apresentado as figuras ͞DŝĐŬĞǇ͕ŽŶĂůĚĞDŝŶŶŝĞ͟. Para realizar correctamente a tarefa,
a Lúcia ia repetindo em voz baixa o nome das figuras do padrão. Para o completar, a aluna ia colocando
sempre na grade as três figuras que constituíam o módulo do padrão ;͙Ϳ͟

Figura 119 ʹ Produção da Lúcia ʹ Tarefa 11

Na análise da produção da aluna relativa à WDUHID ³$PLJRV GR 0LFNH\´ LPDJHP
anterior), verifica-se que completou o padrão em dois momentos. No 1º momento (círculo
vermelho), a aluna colocou DILJXUDGD³0LQQLH´SDUDFRPSOHWDURPyGXORTXHLGHQWLILFRX
Depois, preencheu as células no sentido da esquerda para a direita, até ao final da grade,
repetindo sempre o módulo do padrão enquanto copiava, colava e arrastava as figuras.
No 2º momento (círculo verde), a Lúcia colocou D ILJXUD GD ³0LQQLH´ H FRPSOHWou as
células da grade com o módulo do padrão no sentido da direita para a esquerda,
UHDOL]DQGR D OHLWXUD GR PyGXOR QD VHJXLQWH RUGHP ³0LQQLH 'RQDOG 0LFNH\´ 6HJXLQGR
esta estratégia, a Lúcia conseguiu completar correctamente este padrão.
Na actividade ³)LJXUDV DOHJUHV´ D /~FLD VHQWLX PHQRV GLILFXOGDGHV QR
completamento do padrão do mesmo tipo ABC, ABC, ABC,... Para o completar na ficha
de trabalho que lhe foi entregue, a aluna começou por realizar uma breve análise às
figuras que constavam da ficha:
(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞ĞƉŽŝƐ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂƌ Ă &ŝĐŚĂ Ă ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂůƵŶŽƐ ĚĂ ƚƵƌŵĂ͕
aproximei-me da Lúcia e perguntei-lhe como iria fazer para completar o padrão. A aluna reflectiu um pouco
e depois respondeu: ͞- Primeiro vou ver ŽŵſĚƵůŽĞĚĞƉŽŝƐĐŽŵƉůĞƚĂƌĐŽŵĂƐĨŝŐƵƌĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͘͟ Quando
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deixei a aluna para ir acompanhar outros colegas, ela ficou bastante concentrada no lugar a ler e a
ĚĞƐĞŶŚĂƌĂƐĨŝŐƵƌĂƐŶĂƐĐĠůƵůĂƐ;͙Ϳ͟

Figura 120 ʹ Produção da Lúcia ʹ Tarefa 12

$ /~FLD FRQVHJXLX FRPSOHWDU FRUUHFWDPHQWHRSDGUmRGR WLSR$%& $%&$%&«
com as figuras geométricas: rectângulo azul, quadrado vermelho e triângulo amarelo no
Paint (figura seguinte). A aluna completou o padrão em dois momentos. No 1º momento,
completou as células da terceira linha com as figuras geométricas até ao fim da grade.
No 2º momento, procedeu ao completamento das células da segunda linha com as
figuras no sentido da direita para a esquerda, desenhando as figuras pela ordem
rectângulo azul, quadrado vermelho e triângulo amarelo. A aluna foi capaz de completar
com correcção o padrão apresentado na grade.

Figura 121 ʹ Produção da Lúcia - Paint ʹ Tarefa 12

A Lúcia seguiu a mesma estratégia no ficheiro do programa Paint que tinha
seguido durante o completamento do padrão na ficha de trabalho:
(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞ >ƷĐŝĂ ĞƐƚĄ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ Ă ŵĞƐŵĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ŶŽ ĨŝĐŚĞŝƌŽ ĚŽ
programa Paint que seguiu na Ficha de trabalho. Quando lhe perguntei como iria fazer para completar o
padrão no programa Paint, a aluna respondeu-me: ͞- É fácil! Este padrão é igual ao da Ficha. É sempre
rectângulo azul, triângulo amarelo e ƋƵĂĚƌĂĚŽǀĞƌŵĞůŚŽ͘͟ A aluna voltou a mostrar que tinha identificado o
ŵſĚƵůŽĚŽƉĂĚƌĆŽĚŽƚŝƉŽ͕͕͕͙͟

Apesar de ter bem presente o módulo do padrão, a aluna optou por completar o padrão
em dois momentos como tinha feito na Ficha de trabalho. Em ambas as situações, a
aluna completou correctamente o padrão, mostrando ter realizado progressos nas suas
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aprendizagens que lhe permitiram superar algumas dificuldades que tinha manifestado
em tarefas anteriores no que dizia respeito ao completamento de um padrão.
Quando, no final do estudo, a Lúcia realizou a Tarefa 4 do teste de competências
Matemáticas (pós-Teste), conseguiu completar correctamente o padrão num ficheiro do
programa Já Está, tarefa que não tinha conseguido realizar correctamente em situação
de pré-Teste.

Figura 122 - Produção da Lúcia - Exercício 1 do pós-Teste Matemático

Ao longo da investigação, foi possível verificar que o completamento de um
padrão foi a que criou mais dificuldades à Lúcia. No entanto, os conhecimentos que foi
adquirindo no decorrer da investigação no que diz respeito aos padrões, criaram bases
que lhe permitiram encontrar diferentes estratégias para completar um padrão. Assim, a
aluna apresentou uma evolução gradual na capacidade de completar os padrões
apresentados nas tarefas. Começou por não conseguir completar correctamente o
padrão apresentado na Tarefa 4 do teste de competências Matemáticas (pré-Teste) e o
padrão que tinha que completar na resolução da WDUHID³)LJXUDVFRORULGDV´completando,
depois, correctamente os padrões dDVWDUHIDV³$PLJRVGR0LFNH\´³)LJXUDVDOHJUHV´HR
padrão do Tarefa 4 do teste de competências Matemáticas (pós-Teste).

2.2.6. Criação de um padrão
Quando, na realização da Tarefa 6 do pré-Teste de competências matemáticas,
foi pedido à Lúcia que criasse um padrão num ficheiro do programa Já Está, a aluna ficou
um pouco ansiosa e mostrou alguma hesitação em iniciar a tarefa.

180

Capítulo 4 ʹ Análise dos Dados

Figura 123 - Produção da Lúcia - Exercício 6 do pré-Teste Matemático

(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ƉĞĚŝ ă ĂůƵŶĂ ƉĂƌĂ ĐƌŝĂƌ Ƶŵ ƉĂĚƌĆŽ ŶŽ ƉƌŽŐƌama Já
Está͕ Ă >ƷĐŝĂ ŵŽƐƚƌŽƵ ĂůŐƵŵĂ ŚĞƐŝƚĂĕĆŽ Ğŵ ĐŽŵĞĕĂƌ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă ƚĂƌĞĨĂ ;͙Ϳ ƉĂƐƐĂĚŽ ĂůŐƵŶƐ ƐĞŐƵŶĚŽƐ
escolheu o cor-de-laranja e a ferramenta de preenchimento de cor e pintou a primeira peça de roupa, em
seguida escolheu a cor verde e pintou a segunda peça de roupa. Depois repetiu essa acção até ter
preenchido a totalidade das peças ĚĞƌŽƵƉĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽĨŝĐŚĞŝƌŽ;͙Ϳ͟

$/~FLDPRVWURXVHUFDSD]GHFULDUXPSDGUmRGRWLSR$%$%$%«HFRQVHJXLX
continuá-lo correctamente quando realizou a translineação de uma linha para a outra
(Grelha de Observação ± Anexo IX).
Em relação à WDUHID ³&DUDV VRUULGHQWHV´ D /~FLD FULRX XP SDGUmR GR WLSR $$%
$$% $$%« FRP D FRU D]XO H UR[R $ DOXQD HVWHYH LQWHUHVVDGD PDV QmR HYLWRX XP
pequeno engano na pintura de uma das caras no final da linha do seu padrão (ver figura
seguinte), pois tendo começado por pintar a cara com a cor roxa, a aluna pintou por cima
de forma mais carregada com a cor azul, procurando assim realizar a correcção.

Figura 124 - Produção de Lúcia ʹ criar padrão - Tarefa 1

Na actividade ³$QLPDLV DPLJRV´ D /úcia criou um padrão do tipo AAB, AAB,
$$%« FRP R PyGXOR ³&mR FDVWDQKR FmR FDVWDQKR JDWR YHUGH´ QXP ILFKHLUR GR
programa Paint.

Figura 125 - Produção de Lúcia ʹ criar padrão - Tarefa 2
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Na resolução da WDUHID³9LDWXUDVDOHJUHV´DDOXQDYROWRXDFULDUXPSDGUmRGRWLSR
$$% $$% $$%« $ /~FLD IRL PXLWR Fuidadosa na realização desta actividade. O seu
trabalho serviu de exemplo para motivar os seus colegas.

Figura 126 - Produção de Lúcia ʹ criar padrão Tarefa 3

Na actividade ³-DUGLP FRORULGR´ D DOXQD FULRX SHOD SULPHLUD YH] XP SDGUmR GR
tipo AAAB, AAAB, AAAB,.... A aluna manifestou, nesta tarefa, interesse e vontade em
experimentar e criar diferentes tipos de padrão.

Figura 127 - Produção de Lúcia ʹ criar padrão - Tarefa 4

(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) - ͞  >ƷĐŝĂ ƌĞĂůŝǌŽƵ Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƵŝƚŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂ͘ &Žŝ ƉŽƐƐşǀĞů
observar que a aluna se preocupou em preencher com cores as flores do seu jardim e as suas borboletas
;͙ͿĂůƵŶĂĞƐƚĄĂĐƌŝĂƌƵŵƚŝƉŽĚĞƉĂĚƌĆŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚŽƐĐŽůĞŐĂƐ;͕͕͕͙Ϳ͘WĞĚŝăĂůƵŶĂƋƵĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƐƐĞŽƐĞƵƚƌĂďĂůŚŽăƚƵƌŵĂƉĂƌĂƋƵĞƉƵĚĞƐƐĞŚĂǀĞƌƵŵĂƉĂƌƚŝůŚĂĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ͘͟

Na resolução da WDUHID³5RXSDFRPOHWUDV´D/~FLDFULRXXPSDGUmRGRWLSR$%&
ABC, ABC,... escolhendo as figuras geométricas quadrado verde, rectângulo azul e
triângulo amarelo.

Figura 128 - Produção de Lúcia ʹ criar padrão - Tarefa 6

Na actividade ³6HUSHQWHFRORULGD´D/~FLDYROWRXDFULDUXPSDGUmRGRWLSR$%&
ABC, ABC,... com três serpentes que teve que recortar e depois colar numa tira de
cartolina.
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Figura 129 - Lúcia a recortar as serpentes - Tarefa 7

Em seguida, foi proposto à Lúcia que criasse um padrão num ficheiro do programa
3DLQWFRPILJXUDVJHRPpWULFDV$DOXQDFULRXXPSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«FRP
as figuras geométricas rectângulo azul e quadrado verde. Colocou, em primeiro lugar,
todos os rectângulos nas células respectivas e só depois procedeu ao preenchimento das
células vazias com a figura do quadrado verde. A aluna teve, assim, que determinar qual
o lugar que a figura iria ocupar na grade (ver figura seguinte).

Figura 130 - Produção de Lúcia ʹ criar padrão ʹ Tarefa 7

Na actividade ³&DUDVFRPULWPRV´DDOXQDFULRX um padrão do tipo AABB, AABB,
$$%%« QXP ILFKHLUR GR SURJUDPD 3DLQW FRP ILJXUDV JHRPpWULFDV 3DUD R PXVLFDU, a
/~FLD HVFROKHX R VRP GDV ³SDOPDV SDOPDV HVWDORV GRV GHGRV HVWDORV GRV GHGRV´ $
aluna colocou na grade, em primeiro lugar, todos os triângulos verdes. Só depois
procedeu ao preenchimento das células vazias com a figura do círculo cor-de-laranja.
Assim, teve que determinar qual o lugar que a figura iria ocupar na grade.

Figura 131 - Produção de Lúcia ʹ criar padrão - Tarefa 8

(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio) ʹ ͞>ƷĐŝĂĞƐƚĄĂĐƌŝĂƌƵŵƉĂĚƌĆŽƚŝƉŽ͕͕͕͙ŶƋƵĂŶƚŽĂŝŶĚĂ
estava a colocar as figuras na grade, pude observar que estava a colocar todos os círculos cor de laranja em
primeiro lugar deixando vazio os lugares para a outra figura. Questionei-a sobre qual era o motivo pelo qual
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ela fazia assim. A aluna respondeu, dizendo que assim era mais fácil e mais rápido colar todas as figuras
ŝŐƵĂŝƐ͘͟

Na resolução da WDUHID ³$PLJRV GR 0LFNH\´ D DOXQD FUiou um padrão do tipo
ABCD, ABCD, ABCD,... Utilizou nesse padrão, todas as figuras disponíveis no ficheiro
para a criação de um padrão. Optou por colocar em primeiro lugar a Minnie, em seguida
o Pluto, depois o pato Donald e em seguida o Mickey. Gostou bastante de realizar esta
actividade. A Lúcia voltou a conseguir determinar qual é que seria o lugar que as figuras
iriam ocupar na grade do ficheiro do programa Paint.

Figura 132 - Produção de Lúcia ʹ criar padrão - Tarefa 11

(Diário de Bordo ʹ 8 de Maio) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽĂĂůƵŶĂĐƌŝĂǀĂŽƉĂĚƌĆŽĐŽŵŽƐĂŵŝŐŽƐĚŽDŝĐkey no programa
Paint chamou-me para me dizer que gostava muito de estar a fazer um padrão com as figuras do Walt
ŝƐŶĞǇ;͙Ϳ͟

Na actividade ³5RXSD FRP Q~PHURV´ D /~FLD tentou criar um padrão do tipo
AABC, AABC, AABC... mas, na sua ficha de trabalho não o conseguiu. No final apresenta
quatro elementos distintos que nada têm a ver com o padrão. (ver figura seguinte). A
Lúcia justificou esse erro com uma distracção, pois conseguiu sempre identificar o
módulo quando leu o seu padrão em voz alta.

Figura 133 - Produção de Lúcia ʹ criar padrão - Tarefa 13
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(Diário de Bordo ʹ ϭϵĚĞDĂŝŽĚĞϮϬϬϵͿ͞>ƷĐŝĂŶĆŽƌĞƉĂƌŽƵŶŽĞŶŐĂŶŽĞŶƋƵĂŶƚŽůĞƵŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽĞŵǀŽǌ
alta para os colegas. Quando lhe perguntei se os últimos quatro elementos estavam correctos, só nessa
altura é que a aluna se apercebeu do erro. ;͙Ϳ͟

Quando, na realização do pós-Teste de competências Matemáticas, foi proposto à
Lúcia para criar um padrão numa actividade do programa Já Está, na Tarefa 6, a aluna
não revelou a hesitação que tinha mostrado na situação de pré-Teste. Sem dificuldade,
criou um padrão do WLSR $$% $$% $$%« FRP DV FRUHV YHUPHOKR H YHUGH ILJXUD
seguinte).

Figura 134 - Produção da Lúcia ʹ Exercício 6 do pós-Teste Matemático

Ao longo deste estudo, a Lúcia foi capaz de criar diferentes tipos de padrões quer
em linhas, quer em grade. E foi tornando mais complexos os módulos à medida que o
estudo ia avançando. No entanto, foi possível observar que, quando era colocada perante
desafios que ela considerava serem mais difíceis, optou por se resguardar do risco de
errar criando padrões com módulos mais simples. Constatou-se que as actividades que
permitiam a criação de padrões eram do seu agrado. Durante este estudo, a Lúcia
desenvolveu competências que lhe permitem analisar, ler e criar padrões com
complexidades diferentes.

3- Gaspar
O Gaspar era um aluno bastante activo e que procurava, durante a realização das
actividades, ter sempre uma resposta para tudo. Por vezes, mostrava-se algo irreverente
mas era muito observador do que o rodeava. Apesar de o aluno não ter computador em
casa, mostrou muito interesse em explorar os computadores que havia na sala de aula. O
Gaspar apresentava uma boa capacidade de cálculo e de raciocínio. Era um aluno que
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apresentava uma boa capacidade comunicativa e argumentativa, tendo em conta a idade
cronológica que apresentava ± 6 anos.

3. 1. Competências tecnológicas

3.1.1. Computador
Durante a implementação do estudo, o Gaspar utilizou, na sala de aula, o
computador de secretária, o computador portátil do professor/investigador e o seu
FRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´
Na realização do pré-Teste de competências tecnológicas, foi possível observar
que o aluno não sabia como se ligava o computador de secretária (Grelha de Observação
± Anexo VI). O aluno sentiu, também, algumas dificuldades em ligar o computador portátil
do professor investigador durante a realização da tarefa ³9LDWXUDVDOHJUHV´$SHVDr de o
Gaspar ter já observado outros colegas da sala a ligar o computador do
professor/investigador, o aluno só o conseguiu fazer com alguma ajuda:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ƉƌŽƉƵƐ ĂŽ 'ĂƐƉĂƌ ƋƵĞ ĨŽƐƐĞ ůŝŐĂƌ ŽŵĞƵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ
portátil, ficou todo contente mas revelou, ao mesmo tempo, alguma ansiedade. O Gaspar parece uma
criança muito segura mas, por vezes, perante situações novas, revela alguma falta de confiança. Quando
chegou junto do computador, afirmou não saber como se ligava. Quando lhe perguntei se não tinha visto já
os outros colegas a ligar o computador do professor/investigador, o Gaspar respondeu dizendo que não se
lembrava. ;͙Ϳ͟

Tendo o aluno mostrado algumas dúvidas sobre os procedimentos que era
necessário realizar para iniciar o computador portátil do professor/investigador, foi
realizada, uma vez mais, uma explicação/demonstração desses procedimentos. Alguns
colegas que já mostravam conseguir realizar essa acção correctamente explicavam, em
voz alta, aos colegas da turma e indicavam, no computador portátil do professor
investigador o botão que ligava o computador.
4XDQGRR*DVSDUXWLOL]RXRVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´QD actividade ³$QLPDLV
DPLJRV´PRVWURXVHUFDSD]GHROLJDUGHIRUPDDXWyQRPD
Durante a realização do pré-Teste de competências tecnológicas, foi possível
verificar que o aluno não dominava os conhecimentos necessários para desligar o
computador em segurança (Grelha de Observação ± Anexo VI):
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(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Tecnológico) ʹ ͞;͙ͿYƵĂŶĚŽƉĞĚŝĂo Gaspar que encerrasse o computador, o
ĂůƵŶŽĨŝĐŽƵŝŵſǀĞůĞĚĞƉŽŝƐĂĨŝƌŵŽƵŶĆŽƐĂďĞƌĐŽŵŽŽĨĂǌĞƌ͘͟

Para encerrar o computador portátil do professor/investigador, na actividade
³9LDWXUDVDOHJUHV´R$XJXVWRQHFHVVLWRXGHDMXGDGRSURIHVVRU:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞĚŝƋƵĞĚĞƐůŝŐĂƐƐĞŽŵĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌƉŽƌƚĄƚŝů͕Ž'ĂƐƉĂƌ
mostrou alguma insegurança e optou por dizer que não sabia em vez de tentar encerrar o computador.
Procurei orientar o Gaspar na acção de encerrar o computador, guiando o aluno nos passos que tinha que
dar, ao mesmo tempo que ia estabelecendo uma comparação com as acções que o aluno realizava para
encerrar o seu computador ͞Magalhães͘͟͟

'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³$QLPDLV DPLJRV´, em que foi utilizado o
computaGRU ³0DJDOKmHV´ R *DVSDU PRstrou ter algumas dificuldades no seu
encerramento, mostrando não conhecer, de forma segura a acção que tinha de realizar:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ĨŽŝ ƉĞĚŝĚŽ ĂŽƐ ĂůƵŶŽƐ ƋƵĞ ĞŶĐĞƌƌĂƐƐĞŵ Ž ƐĞƵ
computador ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͕͟Ž'ĂƐƉĂƌƌĞǀĞůŽƵĂůŐƵŵĂŚĞƐŝƚĂĕĆŽ. Foi um aluno que estava próximo dele que o
ĂũƵĚŽƵĂĞŶĐĞƌƌĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟;͙Ϳ͟

No que diz respeito à capacidade do Gaspar conseguir abrir e escolher os
programas como o Paint e o Já Está no computador, foi possível verificar que o aluno
DSUHVHQWDYDMiDOJXQVFRQKHFLPHQWRVTXDQWRjQHFHVVLGDGHGHWHUGH³FOLFDU´GXDVYH]HV
em sequência rápida, no ícone do programa para que este arrancasse:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Tecnológico) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ĞǆƉůŝƋƵĞŝ ĂŽ 'ĂƐƉĂƌ ƋƵĞ şĂŵŽƐ ƵƚŝůŝǌĂƌ Ž ƉƌŽŐƌĂŵĂ
WĂŝŶƚ͕ Ž ĂůƵŶŽ ƌĞĨĞƌŝƵƋƵĞ ũĄ ƚŝŶŚĂĨĞŝƚŽ ĂůŐƵŶƐ ĚĞƐĞŶŚŽƐ ŶŽ ƐĞƵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͘͟ KĂůƵŶŽ ĚŝƐƐĞ
ƋƵĞĂƐƵĂŵĆĞũĄůŚĞƚŝŶŚĂĞŶƐŝŶĂĚŽŽŶĚĞƚŝŶŚĂƋƵĞ͞ĐůŝĐĂƌ͟ƉĂƌĂƋƵĞŽƉƌŽŐƌĂŵĂĂďƌŝƐƐĞ;͙Ϳ͟

A acção de ligar e encerrar os vários tipos de computador foi compreendida pelo
Gaspar de forma gradual e contou com a colaboração dos colegas. A acção de ligar e
GHVOLJDURFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´SDVVRXDVHUIHLWDSHORDOXQR, em segurança no final
das actividades e, na actividade ³6HUSHQWHFRORULGD´RDOXQRIRLFDSD]GHOLJDUHGHVOLJDU
o computador portátil do professor/investigador:
(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ͞EĞƐƚĞĚŝĂ, foi o Gaspar que foi ligar o computador portátil do
professor/investigador. Reparei que, além de ter ficado contente por ser ele a ligar o computador, o aluno
apresentava um ar confiante de quem sabia o que ia fazer͘;͙Ϳ͟

No final da investigação e durante a realização do pós-Teste tecnológico, foi
possível constatar que o Gaspar realizou a acção de encerrar o computador de secretária
correctamente (Grelha de Observação ± Anexo VIII).
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No que diz respeito ao domínio do rato do computador, observou-se, durante a
realização do pré-Teste tecnológico, que o aluno revelava algumas dificuldades no
manuseamento e na movimentação do rato do computador de secretária. Executava uns
movimentos com alguma hesitação e, por vezes, segurava o rato com a mão direita e
outras vezes com a mão esquerda. Durante a utilização do rato no computador portátil do
professor/investigador, na realização do pré-Teste de competências matemáticas, foi
possível constatar que os movimentos que o aluno realizava com o rato eram também
pouco seguros, o que deu origem a que, por vezes, o aluno perdesse o seu rasto no
monitor do computador:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽŽ'ĂƐƉĂƌƌĞĂůŝǌĂǀĂ, na actividade 1, a reprodução do
padrão num ficheiro do programa Já Está, pediu-ŵĞ ĂũƵĚĂ ƉŽƌƋƵĞ ƚŝŶŚĂ ĚĞŝǆĂĚŽ ĚĞ ǀĞƌ Ž ͞ďĂůĚĞ͟ ƉĂƌĂ
pintar. Verifiquei que, quando o aluno deslocou o rato na direcção da caixa de cores do programa, se
aproximou bastante da extremidade do ecrã o que fez com deixasse de ver o rato. Depois da minha ajuda,
ĐŽŶƚŝŶƵŽƵĂƚĂƌĞĨĂ;͙Ϳ͟

1R TXH GL] UHVSHLWR DR UDWR GR FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ IRL SRVVtYHO YHULILFDU,
GXUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³$QLPDLV DPLJRV´ TXH R *DVSDU DSUHVHQWDYD Mi XP
UD]RiYHOGRPtQLRGRIXQFLRQDPHQWRGR³WRXFKSDG´HGRVERW}HVGRUDWR3DUDUHDOL]DUD
acção de seleccionar as figuras, o aluno utilizava ambas as mãos no rato do
³0DJDOKmHV´
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞K'ĂƐƉĂƌƵƚŝůŝǌĂĐŽŵĂůŐƵŵĂĨĂĐŝůŝĚĂĚĞŽƌĂƚŽĚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ
͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͘͟ WĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă ĂĐĕĆŽ ĚĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ĂƐ ĨŝŐƵƌĂƐ, ƵƚŝůŝǌĂ ĂŵďĂƐ ĂƐ ŵĆŽƐ ;͙Ϳ WĂƌĂ ĐŽůŽƌŝƌ Ğ
escolher a ferrameŶƚĂĚĞƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĞĂĐŽƌ͕ƵƚŝůŝǌŽƵƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂŵĆŽĞƐƋƵĞƌĚĂ͘͟

Com o decorrer da intervenção didáctica e com o contacto que o aluno foi tendo
com as ferramentas informáticas, chegou ao fim do estudo com um bom domínio do rato
do computador de secretária e do rato do computador portátil do professor investigador.
2FRQKHFLPHQWRGRUDWRGRVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´IRL, também, melhorando, facto
que permitiu ao aluno realizar tarefas como seleccionar e arrastar, com mais perfeição.
No início da investigação, o Gaspar apresentava um conhecimento reduzido no
que dizia respeito ao conhecimento dos menus e à navegabilidade que se podia fazer
entre eles. Mostrou, também, na actividade ³$QLPDLVDPLJRV´GLILFXOGDGHVHPVHJXLUDV
instruções para procurar o ficheiro numa pasta do seu computador:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞ƉĞƐĂƌĚĞƚĞƌƐŝĚŽĨĞŝƚĂĂĞǆƉůŝĐĂĕĆŽĞĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĐŽŵĂ
imagem projectada do meu computador portátil, o Gaspar revelou dificuldades em seguir os passos
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necessários paƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƐĞƉĂƌĂĚŽƌĨŝĐŚĞŝƌŽĞĚĞƉŽŝƐĂŽƉĕĆŽ͞Ăďƌŝƌ͘͟WƌĞĐŝƐŽƵĚĞĂũƵĚĂƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ĂƉĂƐƚĂ͞ƐĐŽůĂ͟ĞŽĨŝĐŚĞŝƌŽĚĂƚĂƌĞĨĂ;͘͘͘Ϳ͟

Nas actividades ³9LDWXUDV DOHJUHV´   H ³-DUGLP FRORULGR´   R *DVSDU DLQGD
necessitou de alguma ajuda para conseguir realizar as acções necessárias para abrir os
ficheiros, no entanto, já foi possível verificar alguma evolução, pois o Gaspar já conseguia
encontrar autonomamente o separador ficheiro, abrir a SDVWD³(VFROD´HHQFRQWUDUDSDVWD
onde se encontrava a tarefa:
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙ͿŽ'ĂƐƉĂƌũĄĐŽŶƐĞŐƵŝƵŶĂǀĞŐĂƌŶŽƐŵĞŶƵƐĂƚĠĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂ
pasta onde estava o ficheiro da tarefa de forma autónoma. O aluno conseguiu abrir o ficheiro e começou a
criar um padrão no programa Paint ;͙Ϳ͟

O Gaspar voltou a mostrar progressos, quando em relação à actividade ³)LJXUDV
FRORULGDV´, FRQVHJXLX DEULU XP ILFKHLUR GR SURJUDPD 3DLQW QD SDVWD ³(VFROD´ GR VHX
FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ VHP QHFHVVLWDU GDV LQGLFDo}HV GR SURIHVVRU 2 PHVPR
aconteceu na tarefa que se seguiu:
(Diário de Bordo ʹ 29 de Abril de 2009) ʹ ͞Na actividade ͞ZŽƵƉĂĐŽŵůĞƚƌĂƐ͕͟Ž'ĂƐƉĂƌĐŽŶƐĞŐƵŝƵĂďƌŝƌŽ
ficheiro destinado a completar o padrão no programa Paint sem precisar da minha ajuda. O aluno consegue
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ă ƉĂƐƚĂ ͞ƐĐŽůĂ͟ Ğ ŶĂǀĞŐĂr nela até encontrar a pasta do dia e o ficheiro necessário para a
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ;͘͘͘Ϳ͟

Depois da realização das seis primeiras actividades da intervenção didáctica, o
Gaspar conseguiu compreender os passos necessários para a abertura de um ficheiro
nos programas utilizados.
No início da intervenção, o Gaspar apresentou dificuldades na acção de guardar
os ficheiros. Quando lhe foi pedido para guardar o ficheiro, revelou dificuldades em seguir
DV LQVWUXo}HV TXH IRUDP GDGDV QR VHX FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ WHQGR VHQWLGR
GLILFXOGDGHVHPHQFRQWUDURVHSDUDGRU³ILFKHLUR´HGHSRLVDRSomR³JXDUGDUFRPR´
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙ͿNo final da tarefa, o Gaspar não foi capaz de acompanhar as
indicações que foram dadas para toda a turma parĂŐƵĂƌĚĂƌŽĨŝĐŚĞŝƌŽĚĂƚĂƌĞĨĂŶĂƉĂƐƚĂ͞ĞƐĐŽůĂ͘͟KĂůƵŶŽ
ƐſĐŽŶƐĞŐƵŝƵƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƐĂĂĐĕĆŽĐŽŵŽŵĞƵĂƉŽŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘͟

O aluno voltou a mostrar esta dificuldade durante a realização da WDUHID³9LDWXUDV
DOHJUHV´4XDQGROKHIRLSHGLGRSDUDJXDUGDURILFKHLURQDSDVWD³(VFROD´RDOXQRQmRIRL
capaz de seguir as indicações apresentadas:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽĨŽŝƉĞĚŝĚŽĂŽƐĂůƵŶŽƐƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌĞŵĂƐŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐĚĂĚĂƐ,
através da imagem projectada do ambiente de trabalho do computador portátil do professor/investigador,
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para guardar o ficheiro da actividade ͞sŝĂƚƵƌĂƐ ĂůĞŐƌĞƐ͟ ŶĂ ƉĂƐƚĂ ͞ƐĐŽůĂ͕͟ Ž 'ĂƐƉĂƌ ŶĆŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ
acompanhá-ůĂƐ;͙ͿK ĂůƵŶŽ ŚĞƐŝƚĂǀĂ ŶĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĞƐĐŽůŚĞƌĂ ŽƉĕĆŽ͞'ƵĂƌĚĂƌ ĐŽŵŽ͘͟K'ĂƐƉĂƌ ƉĞƌŐƵŶƚĂǀĂ
sempre: ͞- Professor, ĠƉĂƌĂĞƐĐŽůŚĞƌ͞ŐƵĂƌĚĂƌ͟ŽƵ͞ŐƵĂƌĚĂƌĐŽŵŽ͍͟͟;͙Ϳ͟

Na resolução da WDUHID³-DUGLPFRORULGR´DLQGDHVWHYHSUHVHQWHDOJXPDKHVLWDomR
QDDOWXUDGHJXDUGDURILFKHLURQDSDVWD³(VFROD´2*DVSDUDSUHVHQWDYDDLQGDDOJXPDV
dúvidas na acção que havia de escolher:
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞EŽ ĨŝŶĂů ĚĂ actividade, quando foram dadas instruções para
ŐƵĂƌĚĂƌ Ž ĨŝĐŚĞŝƌŽ͕ Ž 'ĂƐƉĂƌ ĂŝŶĚĂ ŵĞ ƉĞĚŝƵ ƉĂƌĂ ůŚĞ ĐŽŶĨŝƌŵĂƌ ƐĞ ĞƌĂ Ă ŽƉĕĆŽ ͞ŐƵĂƌĚĂƌ ĐŽŵŽ͟ ƋƵĞ ĞůĞ
tinha que escolher no separador ͞Ficheiro͟ (...)͟

Nas actividades que se seguiram, verificou-se uma melhoria no desempenho do
aluno no que diz respeito à capacidade de guardar um ficheiro numa pasta do
computador. Na resolução da WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´ R DOXQR DLQGD SHGLX DMXGD DR
professor/investigador para mudar o nome ao ficheiro na altura de o guardar.
Durante este estudo, o Gaspar teve também o contacto com o teclado do
computador. Foi possível observar, durante a realização do, pré-Teste, tecnológico e
matemático, que a utilização do teclado era feita com algum receio e insegurança. A
procura das letras era realizada de forma vagarosa e com alguma indecisão. O contacto
com o teclado foi acontecendo no decorrer das actividades quando o aluno tinha que
acrescentar o seu nome, ao nome do ficheiro. Também durante as actividades ³3DWHWD
GLYHUWLGR´ ³$PLJRV GR 0LFNH\´ ³)LJXUDV DOHJUHV´ H ³5RXSDV FRP Q~PHURV´ R DOXQR
utilizou o teclado para reproduzir o padrão criado com números. Estas tarefas
contribuíram para que o Gaspar contactasse, mais vezes, com as letras e números que
fazem parte do teclado do computador contribuindo, assim, para que o aluno o ficasse a
conhecer melhor.
Pode-se concluir que foram bastante significativas as evoluções que o Gaspar
apresentou no decorrer deste estudo no que diz respeito à realização de acções básicas
no computador. Essa evolução ficou bem patente durante a realização dos testes de
competências tecnológicas e matemáticas em situação de pós-Teste. Passou a ser do
conhecimento do aluno como se ligava e desligava um computador de secretária ou um
FRPSXWDGRUSRUWiWLO$XWLOL]DomRGRUDWRH[WHUQRHGR³WRXFKSDG´SDVVRXDVHUUHDOL]DGD
de forma segura e sem receio, abrir e guardar ficheiros passaram a ser acções que o
Gaspar passou a realizar sozinho.
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3.1.2. CD-ROM Já Está
Durante a realização do Teste de competências tecnológicas realizado em
situação de pré-Teste, o aluno Gaspar mostrou não ser capaz de inserir um CD-ROM na
drive correspondente do computador de secretária (Grelha de Observação ± Anexo IV):
(Diário de Bordo ʹ Pré-teste Tecnológico) ʹ ͞WĞƌŐƵŶƚĞŝĂŽĂůƵŶŽƐĞƐĂďŝĂŽƋƵĞĞƐƚĂǀĂĚĞŶƚƌŽĚĂĐĂŝǆĂ͘K
Gaspar respondeu-me que era um CD de um jogo. Apesar de o aluno conseguir dizer que era um CD, não foi
ĐĂƉĂǌĚĞŽŝŶƐĞƌŝƌŶĂĚƌŝǀĞĚĞƐĚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĚĞƐĞĐƌĞƚĄƌŝĂ;͘͘͘Ϳ͟

Durante a realização das primeiras tarefas, o Gaspar observou o Augusto a inserir
o CD-ROM do programa Já Está na actividade ³&DUDV VRUULGHQWHV´ 2EVHUYRX GHSRLV D
Lúcia a inserir o mesmo CD-ROM no computador portátil do professor/investigador e
acompanhou, com os restantes colegas da sala, a explicação de como se inseria o CDROM e que acções teria que realizar depois, para que o programa iniciasse.
Quando o Gaspar foi ligar o computador portátil do professor/investigador no
âmbito da WDUHID ³9LDWXUDV DOHJUHV´, apresentou ainda alguma indecisão em indicar
correctamente onde se encontrava a drive de CD/DVDs:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞ĞƉŽŝƐĚĞƚĞƌĞǆƉůŝĐĂĚŽĂŽ'ĂƐƉĂƌĐŽŵŽƐĞůŝŐĂǀĂŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ
portátil do professor/investigador, perguntei-lhe se era capaz de me indicar onde se inseriam os CDs. O
aluno pensou um pouco e depois respondeu: ͞- ĐŚŽƋƵĞĂŝŶĚĂŶĆŽƐĞŝďĞŵ͘͟ ;͙Ϳ͟

'XUDQWHDH[SORUDomRGDWDUHID³5RXSDFRPOHWUDV´, o aluno conseguiu já indicar
correctamente a drive de CD/DVDs do computador portátil do professor/investigador:
(Diário de Bordo ʹ 29 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉƌŽƉƵƐĂŽ'ĂƐƉĂƌque inserisse o CD-ROM do programa
Já Está no computador portátil, o aluno ficou todo contente. Perguntei-lhe se já sabia como se fazia. O
aluno respondeu-me: ͞- ĐŚŽƋƵĞĂŐŽƌĂũĄƐĞŝ͊͟;͙Ϳ O aluno conseguiu inserir o CD-ROM e foi possível ver,
na sua cara, ƵŵĂƌĚĞŐƌĂŶĚĞƐĂƚŝƐĨĂĕĆŽ͘͟

Durante a exploração do padrão, no programa Já Está, dD WDUHID ³6HUSHQWH
FRORULGD´, foi possível verificar que o Gaspar apresentava já um bom conhecimento do
DPELHQWHH GDVIHUUDPHQWDV GR SURJUDPD ³'HVHQKDU´ 2 DOXQR FRQVHJXLX H[SOLFDU SDUD
que serviam as ferramentas do programa e mostrou como se podia escolher cores
diferentes. O facto de o Programa já ter sido explorado em outras actividades e de ter
acontecido a explicação realizada por outros alunos facilitou essa tarefa ao Gaspar.

191

&ĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙ĞŽƐƉĂĚƌƁĞƐŶĂDĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚŽϭǑŝĐůŽ

O aluno conseguiu, durante a realização da WDUHID ³&DUDV FRP ULWPRV´ LQGLFDU
correctamente

onde

se

inseria

o

CD-ROM

no

computador

portátil

do

professor/investigador:
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽĐŚĞŐŽƵĂǀĞǌĚĞŽĂůƵŶŽ'ĂƐƉĂƌŝŶĚŝĐĂƌŽŶĚĞƐĞŝŶƐĞƌŝĂŽ
CD-ROM no computador portátil do professor/investigador, foi possível constatar que já tinha bem
presente os procedimentos necessários para a realização dessa tarefa. O Gaspar é um aluno que, apesar de
mostrar, por vezes, um comportamento algo irrequieto em diferentes situações de aula, quando utiliza o
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ĨŝĐĂƵŵƉŽƵĐŽŵĂŝƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽŶĂƐƚĂƌĞĨĂƐ͘͟

Nas tarefas que se seguiram, em que foi explorado o programa Já Está, o aluno
mostrou ter conhecimento das ferramentas do Programa e foi capaz de as utilizar com
correcção:
(Diário de Bordo ʹ 19 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ Ž 'ĂƐƉĂƌ ĨŽŝ ĂŽ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ƉŽƌƚĄƚŝů ĚŽ
professor/investigador reproduzir o padrão que tinha criado na ficha de trabalho, o aluno mostrou ser
ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ă ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ ͞ĞƐĞŶŚĂƌ͟ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ
preenchimento de cor do programa. Foi capaz de indicar onde se localizava a drive do CD/DVDs do
computador portátil do professor/investigador e conseguiu referir as funções das ferramentas do programa
;͙Ϳ͟

Quando o Gaspar utilizou o programa Já Está na realização do teste de
competências Matemáticas, em situação de pós-Teste (Grelha de Observação ± Anexo
VIII  PRVWURX VHU FDSD] GH VHOHFFLRQDU D DFWLYLGDGH ³'HVHQKDU´ QR PHQX LQLFLDO
seleccionar a cor e utilizar correctamente a ferramenta de preenchimento.
(Diário de Bordo ʹ Pós-Teste de competências Tecnológicas) ʹ ͞K'ĂƐƉĂƌĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ, durante a realização
das tarefas 1, 4, 5 e 6, um bom conhecimento do programa Já Está. O aluno conseguiu utilizar
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂƐƐƵĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĕĆŽĞŶĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵƉĂĚƌĆŽ͘͟

Quando se iniciou esta investigação, o Gaspar mostrou não ser capaz de inserir
um CD-ROM na drive de CD/DVDs e apresentou algumas dificuldades na navegação nos
menus de alguns programas. O aluno sentia dificuldades em sair dos programas e
apresentava um reduzido conhecimento do ambiente de trabalho e das funções de
algumas ferramentas deste programa. Durante as tarefas desenvolvidas ao longo desta
investigação em que o aluno utilizou o programa Já Está, passou a conhecer como se
insere e retira um CD-ROM de uma drive de CD/DVDs de um computador portátil e de
VHFUHWiULD3DVVRXWDPEpPDFRQKHFHUDVIHUUDPHQWDVGRSURJUDPD³'HVHQKDU´GR&'ROM Já Está. A exploração deste CD-ROM contribuiu, também, para que o aluno tenha
desenvolvido competências que lhe possibilitam uma melhor compreensão do
funcionamento dos menus e submenus de alguns programas de computador.
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3.1.3. Programa Paint
Durante este estudo, o Gaspar utilizou o programa Paint na realização de
diferentes tarefas. Durante a sua exploração, referiu que já tinha utilizado este programa
em casa, no seu computador ³Magalhães´ para fazer desenhos. No entanto, durante a
realização da Tarefa 3 do pré-Teste de competências matemáticas, foi possível verificar
que o aluno apenas mostrava um conhecimento reduzido da função de algumas
ferramentas do Programa. O Gaspar também não detinha os conhecimentos necessários
que lhe permitiam guardar as suas produções numa pasta do computador:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Tecnológico) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉƌĞƉĂƌĂǀĂa tarefa 3 para o Gaspar, perguntei-lhe se
já tinha utilizado o Paint͘K'ĂƐƉĂƌĚŝƐƐĞƋƵĞũĄƚŝŶŚĂƵƚŝůŝǌĂĚŽŽƉƌŽŐƌĂŵĂŶŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟
para fazer alguns desenhos. Quando lhe perguntei se conhecia as ferramentas do Programa, mostrou só
conhecer o lápis, a borracha e a ferramenta de preenchimento de cor. Também conseguiu explicar como se
mudava de cor. Afirmou não conhecer os menus do Programa e não sabia como se guardavam os ficheiros
numa pasta do computador ;͙Ϳ͟

'XUDQWH D H[SORUDomR GD WDUHID ³$QLPDLV DPLJRV´ FRQVHJXLX DFRPSDQKDU DV
indicações para iniciar o programa Paint mas apresentou algumas dificuldades em abrir o
ficheiro:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞EŽŝŶşĐŝŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͕Ž'ĂƐƉĂƌĐŽŶƐĞŐƵŝƵĂďƌŝƌŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚ
mas necessitou da minha ajuda para localizar a pasta e o ficheiro neceƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ;͙Ϳ͟

O Gaspar sentiu, também, dificuldades nas acções de seleccionar, copiar, colar e
arrastar. Deve referir-se, no entanto, que apesar dessas dificuldades, o aluno mostrou-se
sempre interessado e foi visível um esforço da sua parte para melhorar o seu
desempenho e realizar a tarefa com sucesso:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞ƉĞƐĂƌ ĚĂƐ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ ƋƵĞ Ž 'ĂƐƉĂƌ ƐĞŶƚŝƵ ŶĂƐ ĂĐĕƁĞƐ ĚĞ
seleccionar as figuras do cão e do gato, o aluno não desistia. Mexia com a sua mão direita no cabelo e
mantinha-ƐĞĂƚĞŶƚŽĂŽƉĞƋƵĞŶŽĞĐƌĆĚŽƐĞƵƉĞƋƵĞŶŽ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟;͙Ϳ͟

Figura 135 - Gaspar a utilizar o Paint no seu "Magalhães"
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Na actividade ³9LDWXUDVDOHJUHV´R*DVSDUDLQGDSUHFLVRXGHDMXGDSDUDFRQVHJXLU
acompanhar as indicações que lhe permitiam abrir o ficheiro necessário para a realização
da tarefa. Sentiu ainda algumas dificuldades em realizar as acções de seleccionar,
copiar, colar e arrastar as figuras necessárias para criar o seu padrão. Manteve-se, no
entanto, concentrado e durante esta actividade pediu para a voltar a realizar do princípio:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) - ͞K'ĂƐƉĂƌĂŝŶĚĂƚĞǀĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂũƵĚĂƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌŶĂǀĞŐĂƌ
ŶŽ ŵĞŶƵ ĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ WĂŝŶƚ ƋƵĞ ůŚĞ ƉĞƌŵŝƚŝĂ Ăďƌŝƌ Ž ĨŝĐŚĞŝƌŽ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă ƚĂƌĞĨĂ ;͙Ϳ ĂƐ ĂĐĕƁĞƐ ĚĞ
seleccionar a imagem, Copiar e CŽůĂƌ ƐĆŽ ĂŝŶĚĂĨĞŝƚĂƐĐŽŵ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ;͙Ϳ  ŝĚĂ ĂŽŵĞŶƵ͞ĚŝƚĂƌ͟ Ġ ĨĞŝƚĂ
ainda com muita hesitação. Depois de ter deixado partes da carrinha por seleccionar, o aluno pediu-me
para começar a actividade ĚĞŶŽǀŽ͘͟

Figura 136 - Produção do Gaspar - Tarefa "Viaturas alegres"

Na imagem anterior, pode-se ver que o aluno não conseguiu copiar na totalidade
a figura da carrinha. Observa-se também, uma carrinha colocada erradamente no canto
superior esquerdo da imagem. Verifica-se que o Gaspar utilizou a ferramenta de
preenchimento de cor com cuidado. Quando o aluno iniciou a tarefa de novo e num
espírito colaborativo, pediu-se às colegas que estavam a realizar a tarefa correctamente
que partilhassem a sua estratégia com o Gaspar. Foi depois desta partilha que o aluno
SDVVRXDXWLOL]DUDIHUUDPHQWD³OXSD´TXHOKHSHUPLWLX realizar a selecção das figuras com
mais correcção (ver figura seguinte).

Figura 137 - 2ª Produção do Gaspar - Tarefa "Viaturas alegres"

Na análise da imagem anterior, pode-se verificar que o aluno conseguiu seleccionar
correctamente as figuras e preencheu todas as células da grade. Apenas a palavra nome
no canto superior esquerdo se encontra parcialmente apagada.
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Nas actividades que se seguiram em que o programa Paint foi utilizado, assistiuse a uma progressiva melhoria no desempenho do aluno no que diz respeito ao domínio
de algumas competências tecnológicas que lhe permitiam utilizar o Programa. Foi
aperfeiçoando a utilização das ferramentas do Paint e apresentou um progressivo
domínio das acções e das ferramentas na criação dos seus padrões.
Na actividade ³-DUGLP FRORULGR´ YHULILFD-se que aluno utilizou as ferramentas de
preenchimento de cor com correcção e as imagens da borboleta e da flor encontram-se
completas. Na imagem da direita, constata-se que o aluno conseguiu seleccionar as
imagens das figuras geométricas com correcção, conseguindo-as arrastar e colocar no
lugar da grade pretendido (ver figuras seguintes).

Figura 138 - Produções do Gaspar - Tarefas "Jardim colorido" e "Figuras coloridas"

(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞K 'ĂƐƉĂƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ Ăďƌŝƌ Ž ĨŝĐŚĞŝƌŽ ĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ ŶĂ
actividade ͞&ŝŐƵƌĂƐ ĐŽůŽƌŝĚĂƐ͟ ;͙Ϳ ƉĞƐĂƌ ĚĞ ŶĆŽ ƚĞƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ž ƉĂĚƌĆŽ da
tarefa, seleccionou as figuras geométricas sem cortes e conseguiu arrastá-las para os lugares da grade que
ƉƌĞƚĞŶĚŝĂ;͙Ϳ͟

No ficheiro do programa Paint que o Gaspar criou no âmbito da WDUHID³6HUSHQWH
FRORULGD´SRGH-se verificar que foi capaz de seleccionar, copiar e colar correctamente as
figuras geométricas. O aluno revelou alguma falta de precisão ao colocar o rectângulo
azul da 3ª célula da 1ª linha e o 1º quadrado verde da última linha (ver figura seguinte)
sem tapar a linha da grade.

Figura 139 - Produção do Gaspar - Tarefa "Serpente colorida"
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(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ͞K'ĂƐƉĂƌĐŽŶƐĞŐƵĞũĄƌĞĂůŝǌĂƌĂƐĂĐĕƁĞƐĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ͕ĐŽƉŝĂƌĞ
ĐŽůĂƌ ŶŽ WĂŝŶƚ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ ;͙Ϳ WĂƌĂ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ă ƐĞůĞĐĕĆŽ ĚĂƐ ĨŝŐƵƌĂƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ƐĞŵ ĞĨĞĐƚƵĂƌ
cortes utiliza a ferramenta da lupa. O Gaspar ficou bastante concentrado enquanto estava a criar o padrão
ŶŽĨŝĐŚĞŝƌŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚ͘͟

1R ILFKHLUR GR SURJUDPD 3DLQW GD WDUHID ³&DUDV FRP ULWPRV´ YHULILFD-se que o
*DVSDUFRQVHJXLXUHDOL]DUDVHOHFomRGDVILJXUDV³FtUFXORODUDQMD´H³TXDGUDGRYHUPHOKR´
com correcção, estando as figuras inteiras, sem cortes. A sua colocação nas células da
grade foi também realizada de forma mais arrumada (figura seguinte).

Figura 140 - Produção do Gaspar - Tarefa "Caras com ritmos"

Na actividade ³3DWHWDGLYHUWLGR´R *DVSDU FRQWLQXRX D DSUHVHQWDU XPD HYROXomR
positiva no que diz respeito ao conhecimento das acções necessárias para a realização
das actividades no programa Paint. A selecção das imagens era realizada com cuidado e
R DOXQR ID]LD XVR GD IHUUDPHQWD ³OXSD´ SDUD PHOKRU VHOHFFLRQDU DV ILJXUDV DR PHVPR
tempo que a navegação no menu do Programa se fazia com mais segurança:
(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞K'ĂƐƉĂƌĐŽŶƐĞŐƵĞŝŶŝĐŝĂƌŽWĂŝŶƚƐĞŵĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƌĞĐŽƌƌĞŶĚŽĂŽ
ícone do programa no ambiente de trabalho do seu computador Magalhães. Depois de ter recebido as
indicações do ficheiro que tinha de abrir, o aluno realizou essa acção de forma autónoma, utilizando os
menus do Programa correctamente. Faz agora uma melhor utilização das ferramentas do programa pois
utiliza a lupa para melhor realizar a selecção das figuras e escolhe as acções Editar, Copiar e Colar
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ;͙Ϳ͟

Quando utilizou a ferramenta de texto do programa Paint para reproduzir com
números RSDGUmRGR³3DWHWDGLYHUWLGR´, num outro ficheiro, mostrou não dominar o seu
funcionamento. Apesar de já a ter utilizado na escrita do seu nome e de ter sido já
explicado pelo professor à turma o seu funcionamento, através da imagem projectada, o
aluno revelou dificuldades em alterar o tamanho da letra:
(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞K'ĂƐƉĂƌƵƚŝůŝǌŽƵĐom algumas dificuldades a ferramenta de texto
Quando lhe perguntei porque é que os seus números estavam a ficar tão pequenos, o aluno afirmou não
saber como é que se punham maiores ;͙Ϳ͟
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Figura 141 - Produção do Gaspar - Tarefa
"Pateta divertido"

Depois de ter ouvido, novamente, a explicação do professor/investigador sobre a
utilização da ferramenta de texto do programa Paint, o Gaspar conseguiu reproduzir o
padrão com os números num tamanho maior, facto que revela que o aluno conseguiu
utilizar a opção de alterar o tamanho da letra na Barra de ferramentas de texto do
programa.
Na actividade ³$PLJRVGR0LFNH\´R*DVSDUPRVWURXVHUFDSD]GHDEULURILFKHLUR
para a realização da tarefa de forma autónoma e conseguiu seleccionar as figuras
correctamente. A utilização da ferramenta de seleccionar e as acções de copiar e colar
foram realizadas com correcção pelo aluno:
(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞EŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚŽƉĂĚƌĆŽdĂƚĂƌĞĨĂ͞ŵŝŐŽƐĚŽDŝĐŬĞǇ͕͟Ž
Gaspar conseguiu abrir o programa Paint de forma autónoma e abrir o ficheiro necessário para a realização
ĚĂ ƚĂƌĞĨĂ ;͙Ϳ &Žŝ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĂƐ ĨŝŐƵƌĂƐ, sem haver corte de partes da imagem.
Utilizou também, com correcção, Ă ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĚĞ ƐĞůĞĐĕĆŽ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ŶĂǀĞŐĂƌ ŶŽ ŵĞŶƵ ͞ĚŝƚĂƌ͟ ƉĂƌĂ
copiar e colar as figuras. Na reprodução do padrão com números conseguiu aumentar o tamanho da letra e
utilizou o tipo de letra Arial. ;͙Ϳ͟

Figura 142 - Produção do Gaspar - Tarefa "Amigos do Mickey"

Na reprodução do padrão criado pelo aluno com números, é possível verificar que
o aluno apresentou uma evolução no que diz respeito à utilização da ferramenta de texto
pois conseguiu aumentar o tamanho dos seus números.
Durante este estudo, foi possível verificar que o Gaspar manifestou uma evolução
nos conhecimentos que detinha sobre a utilização do programa Paint. Apesar de o aluno
ter já utilizado o Programa antes do início da investigação, no seu computador
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³0DJDOKmHV´ DSUHsentava apenas um conhecimento muito superficial de algumas
ferramentas, nomeadamente o lápis para desenhar, a borracha para apagar e o balde
para preenchimento com cor, mostrando desconhecer para que serviam as outras. O
DOXQRQmRHUDFDSD]GH³*XDUGDU´XPILFKHLURHDSUHVHQWDYDGLILFXOGDGHVHPQDYHJDUQRV
menus do programa. Durante a intervenção didáctica, o aluno foi tomando contacto com
outras ferramentas do programa, nomeadamente a ferramenta de seleccionar, a lupa e a
IHUUDPHQWD GH WH[WR H DGTXLULX FRPSHWrQFLDV TXH OKH SHUPLWHP ³*XDUGDU´ XP ILFKHLUR
numa pasta do computador, navegar nos menus do programa e realizar acções como
³&RSLDU´ ³&RODU´ H ³$QXODU´ 3DVVRX WDPEpP D VHU PDLV FXLGDGRVo na utilização das
ferramentas que permitem colorir figuras como o pincel e a ferramenta de preenchimento.

3.1.4. Applets NCTM
A utilização do applet do NCTM durante a realização da 7DUHID ³)LJXUDV
FRORULGDV´ OHYDQWRX DOJXPDV GLILFXOGDGHV DR *DVSDU (VVDV GLIiculdades aconteceram
inicialmente quando o aluno não conseguiu acompanhar, no seu computador
³0DJDOKmHV´DVLQVWUXo}HVTXHRSURIHVVRULQYHVWLJDGRUWUDQVPLWLXSDUDTXHDDSOLFDomR
-DYD IXQFLRQDVVH 2 *DVSDU IRL FDSD] GH DFHGHU j SDVWD ³(VFROD´ H GHQWUR Ga pasta
³7DUHIDVGH$EULO´VHOHFFLRQDUDSDVWD³3UH.´HGHSRLVRILFKHLUR³6WDUW´, para que a
aplicação Java iniciasse:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞K'ĂƐƉĂƌĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĞŵƐĞŐƵŝƌĂƐŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐƋƵĞ
permitiam executar o script ou control activex que permitia que a aplicação Java funcionasse. Só com a
ŵŝŶŚĂĂũƵĚĂĠƋƵĞŽĂůƵŶŽĐŽŶƐĞŐƵŝƵƋƵĞŽĂƉƉůĞƚŝŶŝĐŝĂƐƐĞŶŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟;͙Ϳ͟

Depois de ter tido a ajuda do professor/investigador para iniciar o applet no seu
compuWDGRU ³0DJDOKmHV´ D LQWHUDFomR FRP D DSOLFDomR QmR VH DSUHVHQWRX GLItFLO 1R
entanto, o Gaspar sentiu, no início da sua exploração, algumas dificuldades em colocar
as figuras geométricas no lugar destinado. O aluno tinha já sentido essa dificuldade
durante a realização do pré-Teste de competências matemáticas:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞ƵƌĂŶƚĞ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ Ěa Tarefa 2 do pré-Teste de
competências matemáticas, o Gaspar apresentou algumas dificuldades em largar as figuras geométricas no
lugar certo. O aluno soltava-as um pouco antes do lugar e elas voltavam para o lugar inicial, fazendo com
ƋƵĞƚŝǀĞƐƐĞƋƵĞƌĞƉĞƚŝƌĂĂĐĕĆŽŶŽǀĂŵĞŶƚĞ͘KĂůƵŶŽŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵŝƵĐŽŶƚŝŶƵĂƌŽƉĂĚƌĆŽĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ;͙Ϳ͟
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Figura 143 ʹ 'ĂƐƉĂƌĂƵƚŝůŝǌĂƌŽĂƉƉůĞƚŶŽƐĞƵ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟ʹ Tarefa 5

O Gaspar teve a oportunidade de explorar outras actividades do applet que não
tinham sido utilizadas no teste de competências Matemáticas. O aluno revelou ter
compreendido

as

instruções

do

professor/investigador,

pois

conseguiu

utilizar

FRUUHFWDPHQWHRVERW}HVGHDFomR³UHVHWERDUG´, quando tinha intenção de anular o que
tinha feito, H ³QH[W SDWWHUQ´ TXDQGR SUHWHQGLD SDVVDU j SUy[LPD DFWLYLGDGH 2 DOXQR
conseguiu seleccionar as figuras e, após alguma hesitação inicial em que as figuras eram
soltas antes do lugar correcto, situação que o obrigava a repetir a acção, passou a soltar
as figuras no sítio correcto ultrapassando, dessa forma, as dificuldades apresentadas no
início. O Gaspar continuou, na tarefa da intervenção didáctica, os padrões para a frente
com as figuras propostas e realizou várias actividades que constavam do applet. Utilizou
esta aplicação com agrado e interesse, comparando-a, tal como outros alunos, a um
jogo. Quando utilizou este applet no pós-Teste de competências matemáticas, foi
possível verificar que o Gaspar arrastava as figuras para o lugar correcto sem as soltar
antes do tempo apresentando, assim, uma evolução em relação ao desempenho que
tinha tido durante o pré-Teste e durante a resolução da WDUHID³)LJXUDVFRORULGDV´
$ XWLOL]DomR GR DSSOHW GR 1&70 QD WDUHID ³5HFWkQJXORV FRORULGRV´ SUHVVXS{V R
mesmo procedimento para que a aplicação Java funcionasse no seu computador
³0DJDOKmHV´ 1HVWD WDUHID R DOXQR Mi FRQVHJXLX DFRPSDQKDU DV LQGLFDo}HV GR
professor/investigador para autorizar a execução do script ou control activex do seu
,QWHUQHW ([SORUHU GR FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ (P VHJXLGD, conseguiu aceder à pasta
³(VFROD´ H GHQWUR GDSDVWD ³7DUHID  GH 0DLR´ VHOHFFLRQDU D SDVWD ³3UHBNBNBSUREOHP´H
GHSRLVRILFKHLUR³6WDUW´
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ Ž 'ĂƐƉĂƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝu acompanhar as indicações dadas no
Quadro Interactivo que lhe permitiram colocar em funcionamento o applet no seu computador Magalhães
;͙Ϳ͟
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Figura 144 - Gaspar a utilizar o applet no seu "Magalhães" ʹ Tarefa 9

No que diz respeito às actividades desenvolvidas no applet, criar um módulo de
um padrão que permitisse obter células da mesma cor na diagonal, o Gaspar conseguiu
realizá-las com facilidade e percebeu para que serviam os botões de acção da aplicação
Java:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿĞƉŽŝƐĚĞĐƌŝĂƌƵŵŵſĚƵůŽĐŽŵĂƐĐŽƌĞƐǀĞƌŵĞůŚŽ͕ǀĞƌŵĞůŚŽ͕
amarelo, amarelo, o aluno começou por seleccionar o botão que ia preenchendo a grade módulo a módulo.
Em seguida, e já quando se encontrava sensivelmente a meio da grade, escolheu o botão que colocava o
módulo mais rapidamente. O Gaspar mostrou ter compreendido como funcionava este applet. Utilizava-o
ĐŽŵĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽĞĞƐƉĞƌĂǀĂĂŶƐŝŽƐŽƉĞůĂƐƵĂǀĞǌĚĞŝƌĂŽYƵĂĚƌŽŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽ͘͟

Durante as situações em que se utilizaram os applets do NCTM, foi possível
constatar que o aluno gostou de interagir com estas aplicações comparando-as, tal como
outros colegas seus, a um jogo. Ao longo desta investigação, verificou-se uma evolução
no que diz respeito à acção de arrastar e soltar as figuras geométricas desde a sua
realização no pré-Teste de competências matemáticas, no decorUHU GD WDUHID ³)LJXUDV
FRORULGDV´ H QR SyV-7HVWH 2 FRQWDFWR FRP RV ³ERW}HV´ GH DFomR GR  DSSOHW XWLOL]DGR
pelo Gaspar contribuiu para que o aluno ficasse a ter um melhor conhecimento sobre o
funcionamento dos botões de acção dos applets, podendo esta experiência servir-lhe
para estabelecer uma relação com outros botões de outras aplicações.

3.1.5. Quadro Interactivo
O Gaspar utilizou o Quadro Interactivo na resolução da WDUHID ³5HFWkQJXORV
FRORULGRV´7DOFRPRRVRXWURVVHXVFROHJDVPRVWURXJUDQGHHQWXVLDVPRe vontade em ir
ao quadro:
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(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽeu ainda procedia à calibragem das canetas no quadro
interactivo, o Gaspar mostrava alguma impaciência com a demora de ir ao quadro. O facto de o aluno ter o
ƐĞƵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟ ĂũƵĚŽƵ-me para que o conseguisse convencer que teria que esperar um
pouco͘;͙Ϳ͟

O aluno só conseguiu encontrar um módulo de um padrão que desse resposta ao
SUREOHPDFRORFDGRTXDQGRFRPHoRXDXWLOL]DURDSSOHWQRVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´H
depois de ter visto a colega Lúcia apresentar o seu padrão no Quadro interactivo.
Quando foi ao Quadro Interactivo testar e apresentar aos colegas a sua produção, ia todo
contente mas, ao memo tempo, apresentava um ar de bastante concentração:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞ĞƉŽŝƐĚĞƚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƵŵƉĂĚƌĆŽĐŽŵŽŵſĚƵůŽƌĞĐƚąŶŐƵůŽ
vermelho, rectângulo vermelho, rectângulo amarelo, rectângulo amarelo, o Gaspar foi ao Quadro
interactivo apresentar a sua solução à turma. O aluno segurou na caneta com alguma curiosidade e
observou o bico da caneta como se estivesse a verificar se ela tinha tinta para escrever. Em seguida,
utilizou-a para accionar os botões do applet que lhe permitiam escolher as cores do módulo do seu
ƉĂĚƌĆŽ͘͟

Depois de ter escolhido as cores e o número de elementos que constituíam o
módulo do seu padrão, o Gaspar escolheu, com a caneta do Quadro Interactivo, o botão
que accionava a opção de preenchimento da grade módulo a módulo:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ ƉĞƐĂƌ ĚĞ ƐĞ ŽƵǀŝr na sala os colegas a pedir para que o
Gaspar seleccionasse o botão que permitiria que o módulo do padrão fosse colocado na grade de forma
automática até ao fim, o Gaspar preferiu escolher o botão que preenchia a ŐƌĂĚĞŵſĚƵůŽĂŵſĚƵůŽ͘͟

Ao fazer esta opção, o Gaspar teve que utilizar mais vezes a caneta do Quadro
Interactivo. Depois de ter completado a sua tarefa no Quadro Interactivo, o Gaspar estava
muito contente com a sua ida ao Quadro:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿYƵĂŶĚŽĨŽŝƉĂƌĂŽůƵgar o Gaspar estava muito contente. O
aluno afirmou que tinha gostado muito de ir ao Quadro Interactivo e perguntou-me: ͞- Se conseguir
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽƵƚƌŽƉĂĚƌĆŽ͕ƉŽƐƐŽŝƌŶŽǀĂŵĞŶƚĞĂŽYƵĂĚƌŽ͍͟ ;͙Ϳ͟

Pode-se concluir que a ida ao Quadro interactivo foi, para o aluno, uma
experiência do seu agrado. A sua utilização trouxe-lhe maior motivação e contribuiu para
que o Gaspar se empenhasse na procura de uma resposta correcta para o problema
colocado. O aluno mostrou alguma curiosidade em relação à caneta do Quadro
interactivo e conseguiu utilizá-la para interagir com o Applet no quadro correctamente.
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3. 2. Competências matemáticas - Padrões

3.2.1. Leitura e descrição de Padrões
Quando o Gaspar realizou o teste de competências Matemáticas (pré-Teste),
afirmou não conseguir ler o padrão apresentado e afirmou não conhecer o significado da
palavra padrão:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝĂŽ'ŽŶĕĂůŽƐĞĐŽŶƐĞŐƵŝĂůĞƌŽƉĂĚƌĆŽƋƵĞ
lhe apresentei na Tarefa 1, o aluno mostrou algum espanto com a pergunta e respondeu-me que não
ĐŽŶƐĞŐƵŝĂůĞƌŽƋƵĞĞƐƚĂǀĂŶŽĞĐƌĆ;͘͘͘Ϳ͟

'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³&DUDV VRUULGHQWHV´ R *DVSDU SDUWLFLSRX FRP
entusiasmo na leitura colectiva dos padrões apresentados para exploração:
(Diário de Bordo ʹ 16 de Abril de 2009) ʹ ͞K'ĂƐƉĂƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂ-se um pouco envergonhado, no entanto, é
ǀŝƐşǀĞůĂůŐƵŵĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽƋƵĂŶĚŽůġŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽ;͙Ϳ͟

Figura 145 ʹ 'ĂƐƉĂƌĚƵƌĂŶƚĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂdĂƌĞĨĂ͞ĂƌĂƐƐŽƌƌŝĚĞŶƚĞƐ͟

Quando lhe foi pedido para ler o seu padrão na sua ficha de trabalho, o aluno
ainda mostrou algum nervosismo inicial que depois desapareceu:
(Registo videográfico - 20 de Abril de 2009) ʹ ͞KĂůƵŶŽůġŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽʹ ͞- Cara azul, cara vermelha, cara
ĂǌƵů͕ĐĂƌĂǀĞƌŵĞůŚĂ͕ĐĂƌĂĂǌƵů͕ĐĂƌĂǀĞƌŵĞůŚĂ͕ĐĂƌĂĂǌƵů͕ĐĂƌĂǀĞƌŵĞůŚĂ͕ĐĂƌĂĂǌƵů͕ĐĂƌĂǀĞƌŵĞůŚĂ͟

O Gaspar teve o cuidado de referir a forma e a cor da figura reflectindo, na sua leitura, o
que já tinha sido trabalhado na sala de aula quando outros alunos leram o padrão.
1D H[SORUDomRGDDFWLYLGDGH ³$QLPDLV DPLJRV´ R *DVSDU FRQVHJXLX OHU R SDGUmR
apresentado e considerou-o correctamente escrito:
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(Registo videográfico - 21 de Abril de 2009) ʹ ͞KWƌŽĨĞƐƐŽƌƉĞƌŐƵŶƚĂĂŽĂůƵŶŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞŽƉĂĚƌĆŽ
esteja correctamente escrito: ͞- KƋƵĞĠƋƵĞƚƵĂĐŚĂƐĚĂƋƵĞůĞƉĂĚƌĆŽ͍͟ O aluno responde: ͞- ƐƚĄĐĞƌƚŽ͊͟ E
continua justificando: ͞- Porque acaba no cão e depois vem o gato e a seguir ao cão vem o gato e por isso
ĂĐŚŽƋƵĞĞƐƚĄĐĞƌƚŽ͘͟ ;͙Ϳ͟

Figura 146 ʹ 'ĂƐƉĂƌĚƵƌĂŶƚĞĂdĂƌĞĨĂ͞ŶŝŵĂŝƐĂŵŝŐŽƐ͟

O Gaspar conseguiu ler correctamente o padrão e referiu as propriedades cor e
forma das figuras. Foi depois proposto ao aluno que criasse um padrão no programa
Paint com as figuras do cão e do gato. Na leitura desse padrão, o aluno revelou
entusiasmo mas também algumas dúvidas, pois tinha utilizado mais do que uma cor na
pintura de cada figura, no entanto, ao responder a uma questão sobre o módulo do seu
padrão, o Gaspar referiu a cor da coleira da figura do gato:
(Registo videográfico - 21 de Abril de 2009) - ͞- ĆŽĐĂƐƚĂŶŚŽĐŽŵĂĐŽůĞŝƌĂǀĞƌŵĞůŚĂĞŐĂƚŽĂŵĂƌĞůŽ͘͟

Quando realizou a leitura do padrão, já não fez referência à cor da coleira. Foi
capaz de ler o padrão, que tinha criado no ficheiro do programa Paint, com correcção:
(Registo videográfico - 21 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙ͿKƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉĞƌŐƵŶƚĂĂŽĂůƵŶŽƐĞĐŽŶƐĞŐƵĞůĞƌŽƉĂĚƌĆŽ
que criou. Este responde-lhe que sim e começa a ler ͞- Cão castanho, gato amarelo, cão castanho, gato
ĂŵĂƌĞůŽ͕ĐĆŽĐĂƐƚĂŶŚŽ͕ŐĂƚŽĂŵĂƌĞůŽ͕ĐĆŽĐĂƐƚĂŶŚŽ͕ŐĂƚŽĂŵĂƌĞůŽ͕͙͟

Quando foi pedido ao Gaspar que lesse o padrão que estava a criar na tarefa
³9LDWXUDVDOHJUHV´RDOXQRVHQWLXDOJXPDVGLILFXOGDGHVHPOHUWRGDVDVSURSULHGDGHVGDV
figuras utilizadas. Como o aluno utilizou mais que uma cor na pintura da figura carrinha e
carro, sentiu alguma indecisão quanto à forma como iria ler o seu padrão. Após uma
breve reflexão, o Gaspar conseguiu ler o padrão referindo a propriedade forma e a cor
que tinham sido mais utilizadas na figura:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽ Ž 'ĂƐƉĂƌ ĞƐƚĂǀĂ Ă ĐƌŝĂƌ Ž ƐĞƵ ƉĂĚƌĆŽ ŶĂ ƚĂƌĞĨĂ
͞sŝĂƚƵƌĂƐĂůĞŐƌĞƐ͟ĂƉƌŽǆŝŵĞŝ-me junto dele e pedi-ůŚĞƋƵĞŵĞůĞƐƐĞŽƉĂĚƌĆŽ;͙ͿO aluno perguntou-me se
podia referir apenas a cor amarela da carrinha e a cor castanha do carro, justificando que se tivesse de
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referir a cor dos guarda-ůĂŵĂƐ ĚĂ ĐĂƌƌŝŶŚĂ ƐĞ ƚŽƌŶĂǀĂ ŵĂŝƐ ĚŝĨşĐŝů ;͙Ϳ ĞƉŽŝƐ͕ Ž ĂůƵŶŽ ĐŽŵĞĕŽƵ Ă ůĞƌ͗ ͞Carrinha amarela, carrinha amarela, carro castanho, ĐĂƌƌŝŶŚĂĂŵĂƌĞůĂ͕ĐĂƌƌŝŶŚĂĂŵĂƌĞůĂ͕ĐĂƌƌŽĐĂƐƚĂŶŚŽ͙͟
;͙Ϳ͟

O aluno continuou a mostrar-se atento e interessado na realização de tarefas com
RV SDGU}HV QR SURJUDPD 3DLQW 'XUDQWH D WDUHID ³-DUGLP FRORULGR´, apresentou-se
cuidadoso na leitura do padrão que estava a criar num ficheiro do programa Paint:
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ĐŚĞŐƵĞŝ ũƵŶƚŽ ĚŽ 'ĂƐƉĂƌ͕ ƉƌŽƉƵƐ-lhe que me lesse o
ƉĂĚƌĆŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂǀĂ Ă ĐƌŝĂƌ͘ ;͙Ϳ ĚĞƉŽŝƐ ĚĞ ƚĞƌ ƌĞĨůĞĐƚŝĚŽ Ƶŵ ƉŽƵĐŽ ůĞƵ͗ ͞ŽƌďŽůĞƚĂ ĂŵĂƌĞůĂ͕ ďŽƌďŽůĞƚĂ
amarela, fůŽƌǀĞƌŵĞůŚĂ͕͞ŽƌďŽůĞƚĂĂŵĂƌĞůĂ͕ďŽƌďŽůĞƚĂĂŵĂƌĞůĂ͕ĨůŽƌǀĞƌŵĞůŚĂ͕͙͟ ;͙Ϳ͟

Na actividade ³5RXSD FRP OHWUDV´RDOXQR FRQVHJXLX OHU FRUUHFWDPHQWH R SDGUmR
apresentado no ficheiro do programa Já Está, tendo o cuidado de referir as propriedades
forma e cor:
(Diário de Bordo ʹ 29 de Abril de 2009) ʹ ͞- YƵĂŶĚŽƉĞĚŝĂŽ'ĂƐƉĂƌƉĂƌĂůĞƌŽƉĂĚƌĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞ZŽƵƉĂĐŽŵ
ůĞƚƌĂƐ͕͟ŽĂůƵŶŽůĞƵ͗͞- Camisola vermelha, camisola vermelha, camisola azul, camisola vermelha, camisola
ǀĞƌŵĞůŚĂ͕ĐĂŵŝƐŽůĂĂǌƵů͕͙͟ ;͙Ϳ͟

Na actividDGH³6HUSHQWHFRORULGD´RDOXQROHXRVHXSDGUmRID]HQGRUHIHUrQFLDjV
cores e formas das serpentes utilizadas:
(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞĚŝĂŽĂůƵŶŽƉĂƌĂůĞƌŽƉĂĚƌĆŽƋƵĞƚŝŶŚĂĐƌŝĂĚŽŶĂƚŝƌĂ
de cartolina, leu: ͞- Serpente castanha, serpente castanha, serpente cor de pele, serpente maçã, serpente
ĐĂƐƚĂŶŚĂ͕ƐĞƌƉĞŶƚĞĐĂƐƚĂŶŚĂ͕ƐĞƌƉĞŶƚĞĐŽƌĚĞƉĞůĞ͕ƐĞƌƉĞŶƚĞŵĂĕĆ͕͙͟ ;͙Ϳ͟

Durante a realização desta tarefa, a leitura do padrão com letras foi também uma
actividade que revelou ser do agrado do Gaspar. Quando lhe foi proposto que lesse o
padrão que tinha reproduzido com letras, o aluno mostrou-se bastante interessado e
motivado para o fazer:
(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ͞WĞĚŝ ĂŽ ĂůƵŶŽƋƵĞ ůĞƐƐĞ Ž ƉĂĚƌĆŽ ƋƵĞ ƚŝŶŚĂ ƌĞƉƌŽĚƵǌŝĚo com
ůĞƚƌĂƐŶĂƐƵĂƚŝƌĂĚĞƉĂƉĞů͘;͙ͿŽ'ĂƐƉĂƌŶĆŽƌĞǀĞůŽƵŚĞƐŝƚĂĕĆŽĞůĞƵ͗ ͞- ĂĂďĐ͕ĂĂďĐ͕ĂĂďĐ͕ĂĂďĐ͕ĂĂďĐ͕Ă͘͟
Quando lhe perguntei se tinha sido mais fácil ler com o nome das figuras ou com as letras, o aluno referiu
ƐĞƌŵĂŝƐĨĄĐŝůůĞƌĐŽŵĂƐůĞƚƌĂƐ͘͟

Quando iniciou esta investigação, o Gaspar mostrou desconhecer o termo padrão
e não conseguiu ler o padrão apresentado na Tarefa 1 do pré-Teste de competências
matemáticas. Revelou alguma insegurança nas actividades iniciais em ler individualmente
com correcção alguns padrões apresentados, apesar de, no grande grupo da turma, ter
sido capaz de acompanhar a leitura dos mesmos. Com o decorrer da investigação, o
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Gaspar foi ultrapassando essa insegurança e foi capaz de chegar ao fim da investigação
com competências que lhe permitem ler com correcção diferentes padrões.

3.2.2. Identificação do módulo do padrão
O Gaspar mostrou, no início desta investigação, que não tinha conhecimentos que
lhe permitiam identificar o módulo de um padrão correctamente. Quando, na actividade 1
do pré-Teste de competências matemáticas (Grelha de Observação - Anexo IX) lhe foi
perguntado o que se repetia na figura, o aluno apenas referiu as cores da serpente:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝĂŽ'ĂƐƉĂƌŽƋƵĞƐĞƌĞƉetia na serpente da
figura da Tarefa 1, o aluno apenas fez referência às cores amarelo e azul. Quando lhe perguntei se era só
ŝƐƐŽƋƵĞƐĞƌĞƉĞƚŝĂ͕Ž'ĂƐƉĂƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵƋƵĞƐŝŵ͘͟

'XUDQWH D H[SORUDomR GD WDUHID ³&DUDV VRUULGHQWHV´ H GHSRLV GH WHU OLGR R VHX
padrão, o Gaspar referiu que o que se repete é a cor azul e o vermelho. O aluno não
refere, no início, a forma da figura. Durante a realização desta tarefa, o Gaspar não
FRQVHJXLXLGHQWLILFDURPyGXORFRUUHFWDPHQWHGRSDGUmRGRWLSR$%$%$%«TXHWLQKD
criado:
(Diário de Bordo ʹ 20 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙ͿYuando perguntei ao Gaspar o que se repetia no padrão que
tinha acabado de criar na sua ficha de trabalho, o aluno apenas fez referência à cor azul e à cor vermelha
;͙Ϳ͟

Na exploração do padrão que o Gaspar criou na actividade ³$QLPDLV DPLJRV´ R
DOXQR FRQVHJXLX LGHQWLILFDU FRUUHFWDPHQWH R PyGXOR GR SDGUmR GR WLSR $% $% $% «
Depois de ler correctamente o padrão, conseguiu identificar o módulo como sendo
FRQVWLWXtGRSRU³&mRFDVWDQKRGHFROHLUDYHUPHOKDJDWRDPDUHOR´2*DVSDUYLXGHSRLV
que, para ler o seu padrão, era difícil fazer referência à cor da coleira:
(Registo videográfico - 21 de Abril de 2009) ʹ ͞K WƌŽĨĞƐƐŽƌ ƉĞƌŐƵŶƚĂ ĂŽ ĂůƵŶŽ ƐĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ĐƌŝĂƌ Ž ƐĞƵ
padrão. O aluno responde ͞- ^ŝŵ͊͟ O professor questiona o aluno sobre que programa de computador
utilizou para a criação do padrão. O aluno responde ͞- WĂŝŶƚ͘͟ O Professor questiona o aluno sobre que
figuras o aluno utilizou para criar o seu padrão. O aluno responde ͞- ĆŽĞŐĂƚŽ͘͟ O Professor questiona o
aluno sobre qual é o módulo do seu padrão. O aluno responde: ͞- Cão castanho com a coleira vermelha e
ŐĂƚŽ ĂŵĂƌĞůŽ͘͟ K WƌŽĨĞƐƐŽƌ ƉĞƌŐƵŶƚĂ͗ ͞- Quantos elementos tem o módulo do teu padrão. O aluno
responde: ͞- ŽŝƐ͘͟ ;͙Ϳ͟

205

&ĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙ĞŽƐƉĂĚƌƁĞƐŶĂDĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚŽϭǑŝĐůŽ

Figura 147 - Padrão do Gaspar no seu "Magalhães"

Na actividade ³9LDWXUDV DOHJUHV´ R DOXQR IRL FDSD] GH LGHQWLILFDU R PyGXOR GR
padrão que estava a criar no ficheiro do programa Paint. O aluno identificou o módulo de
WUrVHOHPHQWRVGHXPSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞WĞƌŐƵŶƚĞŝĂo Gaspar se era capaz de me identificar o módulo do
padrão que estava a criar com a carrinha e com o carro. O aluno reflectiu um pouco e respondeu: ͞ĂƌƌŝŶŚĂĂŵĂƌĞůĂ͕ĐĂƌƌŝŶŚĂĂŵĂƌĞůĂ͕ĐĂƌƌŽĐĂƐƚĂŶŚŽ͘͟;͙Ϳ͟

'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³-DUGLP FRORULGR´ R *DVSDU FRQVHJXLX UHDOL]DU D
identificação do módulo do padrão que estava a criar. Nesta actividade, o aluno
LGHQWLILFRXXPPyGXORFRPWUrVHOHPHQWRVGHXPSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞WĞĚŝĚĞƉŽŝƐĂŽĂůƵŶŽque me identificasse o módulo do padrão
que estava a criar. O aluno pensou um pouco e respondeu: ͞- Borboleta amarela, borboleta amarela, flor
ǀĞƌŵĞůŚĂ͘͟ ;͙Ϳ͟

Na resolução da WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´ R *DVSDU FRQVHJXLX LGHQWLILFDU
correctamente o módulo GH XPSDGUmRGR WLSR$%& $%& $%&« QR DSSOHW GR 1&70
utilizado na actividade:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽŽ'ĂƐƉĂƌƌĞĂůŝǌĂǀĂĂƚĂƌĞĨĂŶŽĂƉƉůĞƚĚŽEdDŶŽƐĞƵ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͕͟ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ-lhe se conseguia identificar o módulŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ ;͙Ϳ ĂƉſƐ ƵŵĂ
pequena reflexão o aluno respondeu: ͞- şƌĐƵůŽƌŽǆŽ͕ƚƌŝąŶŐƵůŽǀĞƌĚĞ͕ƋƵĂĚƌĂĚŽĂŵĂƌĞůŽ͘͟ ;͙Ϳ͟

Ainda durante a realização desta tarefa, foi proposto ao aluno que completasse um
padrão num ficheiro do programa Paint com figuras geométricas. Nesta actividade, o
Gaspar sentiu muitas dificuldades para descobrir qual a figura que completava o módulo
do padrão:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽǀŽůƚĞŝĂƉĂƐƐĂƌũƵŶƚŽĚŽ'ĂƐƉĂƌ͕ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ-lhe se já tinha
conseguido encontrar o módulo e o aluno respondeu-me que não. O Gaspar estava a sentir muitas
ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĞŵĐŽŶƐĞŐƵŝƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽŵſĚƵůŽĚŽƉĂĚƌĆŽ;͙Ϳ͟
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'XUDQWHDUHDOL]DomRGDWDUHID³5RXSDFRPOHWUDV´R*DVSDUFRQVHJXLXLGHQWLILFDU
correctamente o módulo do padrão apresentado no programa Já Está. O aluno conseguiu
LGHQWLILFDURPyGXORGHXPSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«
Na actividade ³6HUSHQWH FRORULGD´RDOXQR FRQVHJXLX LGHQWLILFDUR PyGXORGH XP
SDGUmRGRWLSR$$%&$$%&$$%&«TXHWLQKDFULDGRFRPRUHFXUVRGDVWUrVVerpentes:
(Diário de Bordo - 30 de Abril de 2009) ʹ ͞K 'ĂƐƉĂƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐŽƵ Ž ŵſĚƵůŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ ƋƵĞ ĐƌŝŽƵ ƐĞŵ
dificuldade. Enumerou os quatro elementos do módulo e leu-o da seguinte forma: ͞- Serpente laranja,
serpente laranja, serpente cor de pele, serpente ŵĂĕĆ͘͟ ;͙Ϳ͟

O Gaspar foi também capaz de identificar o módulo do padrão que criou no
ILFKHLURGRSURJUDPD3DLQWFRPILJXUDVJHRPpWULFDVGRWLSR$%&$%&$%&«
(Diário de Bordo - 30 de Abril de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽ Ž'ĂƐƉĂƌ ĞƐƚĂǀĂ Ă ĐƌŝĂƌƵŵ ƉĂĚƌĆŽ ŶƵŵ ĨŝĐŚĞŝro do
programa Paint com figuras geométricas, aproximei-me dele e perguntei-lhe qual era o módulo do padrão
ƋƵĞĞƐƚĂǀĂĂĐƌŝĂƌ;͙ͿƐĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŶĞŶŚƵŵĂŚĞƐŝƚĂĕĆŽ͕ŽĂůƵŶŽƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗͞- Quadrado verde, triângulo
ĂŵĂƌĞůŽ͕ƌĞĐƚąŶŐƵůŽĂǌƵů͕͙͟ ;͙Ϳ͟

Na actividade ³&DUDVFRPULWPRV´RDOXQRLGHQWLILFRXFRUUHFWDPHQWHRVHOHPHQWRV
e o módulo do padrão que criou num ficheiro do programa Paint.
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ƉĂƐƐĞŝ ũƵŶƚŽ ĚŽ 'ĂƐƉĂƌ Ğ ůŚĞ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ ƋƵĂŶƚŽƐ
elementos tinha o módulo do padrão que estava a criar, o aluno respondeu: ͞- dƌġƐ͘͟Pedi-lhe para me dizer
quais eram e o aluno respondeu-me: ͞- şƌĐƵůŽůĂƌĂŶũĂ͕ĐşƌĐƵůŽůĂƌĂŶũĂ͕ƋƵĂĚƌĂĚŽǀĞƌŵĞůŚŽ͘͟;͙Ϳ͟

Na resolução da WDUHID³5HFWkQJXORVFRORULGRV´DSUHVHQWRXDOJXPDVGLILFXOGDGHV
em conseguir encontrar um módulo de um padrão que criasse células da mesma cor na
diagonal do applet do NCTM:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞K 'ĂƐƉĂƌ ƐĞŶƚŝƵ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ Ğŵ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƵŵŵſĚƵůŽ ĚĞƵŵ
padrão que criasse células da mesma cor na diaŐŽŶĂůĚŽĂƉƉůĞƚ;͙Ϳ^ſĚĞƉŽŝƐĚĞƚĞƌǀŝƐƚŽĂ>ƷĐŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
o seu padrão é que o Gaspar encontrou o módulo correcto no applet do seu computador Magalhães.
Quando foi ao Quadro Interactivo e lhe propus que identificasse o módulo, o aluno respondeu: ͞RecƚąŶŐƵůŽǀĞƌŵĞůŚŽ͕ƌĞĐƚąŶŐƵůŽĂŵĂƌĞůŽ͕ƌĞĐƚąŶŐƵůŽĂŵĂƌĞůŽ͘͟;͙Ϳ͟

O Gaspar conseguiu identificar os elementos do módulo do padrão apresentado
QDWDUHID³3DWHWDGLYHUWLGR´
(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽŽ'ĂƐƉĂƌĐŽŶƚŝŶƵĂǀĂŽƉĂĚƌĆŽĐŽŵĂƐfiguras do Pateta
no seu computador, perguntei-ůŚĞ ƐĞ ĞƌĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ž ŵſĚƵůŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ ;͙Ϳ ƉſƐ ƵŵĂ ďƌĞǀĞ
reflexão, o aluno respondeu-me: ͞WĂƚĞƚĂŐƌĂŶĚĞ͕WĂƚĞƚĂŵĠĚŝŽ͕WĂƚĞƚĂƉĞƋƵĞŶŽ͘͟
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No entanto, na actividade ³$PLJRVGR0LFNH\´R*DVSDUDSUHVentou dificuldades
em identificar o módulo do padrão na grade que tinha de completar.
(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿŶƋƵĂŶƚŽŽƵŐƵƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĂǀĂŽƉĂĚƌĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞ŵŝŐŽƐ
ĚŽDŝĐŬĞǇ͕͟ƉĞĚŝ-lhe que identificasse o módulo. O aluno permaneceu quieto a olhar para o monitor do seu
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͘͟ ŐƵĂƌĚĞŝ ŵĂŝƐ ƵŶƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ Ğ ǀŽůƚĞŝ Ă ŝŶƐŝƐƚŝƌ͘ K ĂůƵŶŽ ƌĞƐƉŽŶĚĞƵ ƋƵĞ ŶĆŽ
ĐŽŶƐĞŐƵŝĂĚĞƐĐŽďƌŝƌ;͘͘͘Ϳ͟

Na actividade ³)LJXUDV DOHJUHV´ R *DVSDU WHYH TXH FRPSOHWDU XP SDGUmR FRP
figuras geométricas. Após alguma hesitação inicial, o aluno conseguiu identificar
correctamente o módulo de um padrão do tipo ABC, ABC, ABC,...
(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ ĂŽ ƵŐƵƐƚŽ ƐŽďƌĞ ƋƵĂů ĞƌĂ Ž ŵſĚƵůŽ ĚŽ
padrão apresentado o aluno respondeu-me: ͞- dƌŝąŶŐƵůŽĂŵĂƌĞůŽ͕ƋƵĂĚƌĂĚŽǀĞƌŵĞůŚŽ͕ƌĞĐƚąŶŐƵůŽĂǌƵů͘͟͟

Na resolução da WDUHID ³5RXSD FRP Q~PHURV´ R DOXQR FRQVHJXLX LGHQWLILFDU R
módulo do padrão que tinha criado na ficha de trabalho, tendo identificado o módulo de
um padrão do tipo AAB, A$%$$%«
(Diário de Bordo ʹ 19 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ YƵĂŶĚŽ ƉĞĚŝ ĂŽ 'ĂƐƉĂƌ ƋƵĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƐƐĞ Ž ŵſĚƵůŽ ĚŽ
padrão que estava a criar na ficha de trabalho, o aluno respondeu: ͞- Camisola vermelha, camisola
ǀĞƌŵĞůŚĂ͕ĐĂŵŝƐŽůĂĂǌƵů͘͟;͙Ϳ͟

Pode-se concluir que, ao longo da intervenção didáctica, o Gaspar conseguiu
desenvolver competências que lhe permitiram passar a identificar um módulo de um
padrão com mais correcção vencendo, assim, algumas das dificuldades que tinha
mostrado durante a realização do pré-Teste de competências matemáticas. O Gaspar
passou a conseguir identificar o módulo de diferentes tipos de padrões, fossem eles
constituídos por figuras geométricas, letras, cores ou outras imagens. Verifica-se que nas
tarefas em que lhe foi proposto completar um padrão, se tornou mais difícil identificar o
módulo. No entanto, no final desta investigação e durante a actividade 4 do pós-Teste de
competências matemáticas, o aluno mostrou ser capaz de identificar um módulo em
situações de completar padrões.

3.2.3. Reprodução de um padrão
Quando foi proposto ao Gaspar que reproduzisse o padrão da serpente da Tarefa
1 do pré-Teste de competências matemáticas, o aluno conseguiu realizar a tarefa. Nas
imagens pode-se verificar que a tonalidade do azul utilizado pelo Gaspar na reprodução
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GRSDGUmRGR WLSR$$%$$%$$% « p XPSRXFR PDLV HVFXUR YHUILJXUDV VHJXLQWHV 
Quando lhe pedi que reproduzisse o padrão da serpente com letras e depois com
números, o Gaspar disse não ser capaz de o fazer (Grelha de Observação - Anexo IX).

Figura 148 - Produção do Gaspar ʹ Exercício 1 do pré-Teste Matemático

(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞K 'ĂƐƉĂƌ ƵƚŝůŝǌŽƵ ƵŵĂ ƚŽŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽƌ ĂǌƵů ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ŶĂ
reprodução do padrão da Tarefa 1. Quando lhe perguntei se era capaz de reproduzir o padrão utilizando
letras, o aluno reflectiu um pouco e respondeu-me que não. O aluno afirmou também não ser capaz de
ƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌŽƉĂĚƌĆŽĐŽŵŶƷŵĞƌŽƐ;͘͘͘Ϳ͟

'XUDQWH D UHDOL]DomR GD VH[WD WDUHID GHVWD LQYHVWLJDomR ³5RXSD FRP OHWUDV´IRL
proposto ao Gaspar que reproduzisse com letras o padrão explorado no Já Está com
OHWUDVQXPDILFKDGHWUDEDOKR2DOXQRUHSURGX]LXHVVHSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«
FRUUHFWDPHQWHFRPDVOHWUDVRRDRRDRRD«QDVXDILFKDGHWUDEDOKR

Figura 149 - Produção do Gaspar ʹ dĂƌĞĨĂ͞ZŽƵƉĂĐŽŵůĞƚƌĂƐ͟

1D WDUHID ³6HUSHQWH FRORULGD´ IRL SURSRVWR DR *DVSDU TXH IL]HVVH em dois
momentos - após a exploração do padrão apresentado no Já Está e depois de ter criado
um padrão com as serpentes coladas numa tira de cartolina - a reprodução com letras de
um padrão.
2 *DVSDU UHSURGX]LX R SDGUmR GR WLSR $%& $%& $%&« GD VHUSHQWH QR 
momento com as letras defGHIGHI«
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Gaspar
Gaspar

Figura 150 - Produção do Gaspar - reprodução do padrão com letras ʹ Tarefa 7 (1º momento)

No 2º momento, UHSURGX]LX R SDGUmR GR WLSR $$%& $$%& $$%&« TXH WLQKD
criado com as serpentes coladas numa tira de cartolina com as letras aabc, aabc, aabc,
« YHUILJXUDVVHJXLQWHV

Gaspar

Figura 151 - Produções do Gaspar - reprodução do padrão com letras ʹ Tarefa 7 (2º momento)

Na actividade ³&DUDV FRP ULWPR´ R *DVSDU FULRX XP padrão do tipo AAB, AAB,
$$%«num ficheiro do programa Paint que reproduziu com o som do bater das palmas e
o som do bater com a mão na cabeça. Atribuiu ao círculo laranja o som do bater das
palmas e ao quadrado vermelho o som do bater com a mão na cabeça. Quando chegou a
sua vez de reproduzir o seu padrão com sons perante a turma, o aluno mostrou-se algo
tímido, no entanto, conseguiu realizar a reprodução do padrão correctamente:
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio de 2009) ʹ ͞K 'ĂƐƉĂƌ ƵƚŝůŝǌĂ Ž ďĂƚĞƌ ĚĂƐ ƉĂůŵĂs para reproduzir o círculo
laranja e o bater com a mão na cabeça para reproduzir o quadrado vermelho. Apesar de se ter mostrado
um pouco tímido, o aluno conseguiu reproduzir correctamente o padrão com sons. O Gaspar considerou
bastante engraçada esta actividade. Referiu, neste dia, que ainda não tinha descoberto que os sons
também podiam formar um padrão. ;͙Ϳ͟

1DWDUHID³3DWHWDGLYHUWLGR´IRLSURSRVWRTXHUHSURGX]LVVHRSDGUmRFRPQ~PHURV
no entanto, o aluno revelou alguma falta de atenção pois começou a reproduzir as figuras
do Pateta com letras. Na digitalização da sua produção, é possível observar que o aluno
começou por reproduzir o padrão utilizando as letras abc (ver figura seguinte). Depois de
ter sido alertado para o engano, corrigiu a sua produção e realizou a reprodução do
padrão com os números 1, 2 e 3, mostrando não ter tido em atenção o tamanho da figura
do Pateta. O aluno utilizou os números 1, 2 e 3 sem lhe atribuir qualquer sentido (figura
seguinte).
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Figura 152 - Produção do Gaspar - reprodução do padrão com números ʹ Tarefa 10

(Registo videográfico - 7 de Maio de 2009) ʹ ͞ K ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ƋƵĞƐƚŝŽŶĂ͗ ͞-E tu Gaspar, como fizeste o teu
ƉĂĚƌĆŽ͍͟ O aluno responde: ͞- ϭϮϯ͘͟ O professor confronta o aluno com a imagem que estava no
Magalhães e questiona-o sobre o que tinha observado no seu computador. O aluno responde: ͞- Pateta
ŐƌĂŶĚĞ͕WĂƚĞƚĂŵĠĚŝŽ͕WĂƚĞƚĂƉĞƋƵĞŶŽ͘͟ O professor pergunta ao aluno como deveriam ficar os números
para ficarem de acordo com a ordem que apresentava as figuras do Pateta. O aluno responde: ͞- Podia ser o
Pateta grande o 13, o Pateta médio o 12 e o Pateta pequeno o 10 (o aluno hesita um pouco) ŽƵŽϭϭ͘͟

Durante a exploração das produções dos alunos, o Gaspar deu conta do seu engano e
mostrou, durante essa exploração, que era capaz de realizar a reprodução do padrão
utilizando os números com sentido. Na reprodução do padrão num ficheiro do programa
3DLQW QR VHX ³0DJDOKmHV´IRLSRVVtYHO YHULILFDUXPD PHOKRULDQRGHVHPSHQKR GRDOXQR
ao utilizar os números 3, 2 e 1 com sentido de número. Verificou-se, assim uma
correcção em relação à prestação do aluno na actividade desenvolvida na ficha de
trabalho.

Figura 153 - Produção do Gaspar - reprodução do padrão com números - Paint ʹ Tarefa 10

1DWDUHID³$PLJRVGR0LFNH\´R*DVSDUUHSURGX]LXRSDGUmR do tipo ABC, ABC,
$%&« que tinha criado num ficheiro do programa Paint, com os números 1, 3 e 16 (ver
figura seguinte). O aluno reproduziu a figura do Pluto com o número 1, o pato Donald
com o número 3 e o rato Mickey com o número 16. Podemos constatar que o Gaspar
começa a utilizar números diferentes na reprodução dos seus padrões. Esta actividade foi
desenvolvida pelo aluno com grande interesse. O Gaspar era, habitualmente, um aluno
algo irrequieto no espaço sala de aula mas, enquanto estava a trabalhar com o
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FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´, apresentava-se mais sossegado e compenetrado no seu
trabalho.

Figura 154 - Produção do Gaspar - reprodução do padrão com números ʹ Tarefa 11

(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ Ğpois de o aluno ter criado um padrão tipo ABC, ABC,
͕͙;WůƵƚŽ͕ŽŶĂůĚ͕DŝĐŬĞǇͿ͕ƌĞƉƌŽĚƵǌŝƵƐĞŵĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ͕ŽƉĂĚƌĆŽĐŽŵŽƐŶƷŵĞƌŽƐϭ͕ϯĞϭϲ͘͟

Na actividade ³)LJXUDV DOHJUHV´, apesar de se ter visto algum esforço para
completar o padrão na ficha de trabalho, o aluno não o conseguiu fazer com as figuras
geométricas (figura seguinte) e, por isso, não o reproduziu com números.

Figura 155 - Produção do Gaspar - ficha de trabalho ʹ Tarefa ͞&ŝŐƵƌĂƐĂůĞŐƌĞƐ͟

(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞ƉĞƐĂƌĚĞƚĞƌŚĂǀŝĚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽĂůƵŶŽƵŵĞƐĨŽƌĕŽŝŶŝĐŝĂůƉĂƌĂ
tentar completar o padrão o aluno acabou por desistir dessa tarefa (...)͟

1DWDUHID³5RXSDFRPQ~PHURV´IRLSURSRVWRTXHUHSURGX]LVVHm com números o
padrão que tinham criado na ficha de trabalho. O Gaspar optou por reproduzir a cor
vermelha com o número 1 e a cor azul com o número 2. Da análise das produções do
aluno desta tarefa, pode-se verificar que, quando reproduziu o padrão com os números,
não reproduziu o erro que tinha cometido com as cores. Quando utilizou os números, o
Gaspar escreveu sempre correctamente o módulo do padrão. Verifica-se, também, que
houve alguma falta de atenção no início da reprodução do padrão, pois o aluno começou
a utilizar letras para continuar o seu padrão quando lhe tinha sido proposto a utilização de
números. Durante a realização desta tarefa, o aluno afirmou que era mais fácil escrever e
ler os padrões com números:
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Figura 156 - Produção do Gaspar - ficha de trabalho ʹ Tarefa 13

(Diário de Bordo ʹ 19 de Maio de 2009) ʹ ͞K'ĂƐƉĂƌĐŽŶƐĞŐƵŝƵƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌŽŵſĚƵůŽĚŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽĚŽƚŝƉŽ
͕ ͕ ͕͙ - ͞ĂŵŝƐŽůĂ ǀĞƌŵĞůŚĂ͕ ĐĂŵŝƐŽůĂ ǀĞƌŵĞůŚĂ͕ ĐĂŵŝƐŽůĂ ĂǌƵů͟ - com os números 1, 1 e 2.
Apesar de ter cometido um erro na segunda linha da ficha onde criou o padrão com as cores, o aluno não
ƌĞƉĞƚŝƵĞƐƐĞĞƌƌŽƋƵĂŶĚŽƵƚŝůŝǌŽƵŽƐŶƷŵĞƌŽƐŶĂƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚŽƉĂĚƌĆŽ;͙Ϳ͟

Durante a realização do teste de competências Matemáticas em situação de pósTeste (Grelha de Observação - Anexo VIII), o Gaspar não apresentou dificuldades em
reproduzir o padrão do Tarefa 1 com cores. Verifica-se uma evolução no seu
desempenho quando se compara a sua produção em situação de pré-Teste. No pósTeste, o aluno mostrou estar atento à tonalidade do azul utilizado no padrão da serpente,
situação que não tinha acontecido na situação do pré-Teste, onde o aluno tinha utilizado
um azul mais escuro (figura seguinte).

Figura 157 - Produções do Gaspar - Exercício 1 em situação de pré-Teste e pós-Teste Matemático

Durante a resolução desta tarefa foi também possível verificar uma evolução no
que diz respeito à reprodução de um padrão com letras e com números. Quando lhe foi
pedido, em situação de pré-Teste, que reproduzisse o padrão com as letras e com os
números, o aluno afirmou não o conseguir fazer. Em situação de pós-Teste, o Gaspar
reproduziu correctamente o padrão da serpente da Tarefa 1 com as letras AAB e com os
números 112.
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Pode-se concluir que o Gaspar conseguiu, durante esta investigação, ultrapassar
algumas dificuldades que tinha apresentado no início do estudo no que dizia respeito à
reprodução de um padrão com cores, letras e números. Com o desenrolar das
actividades foi possível observar que o aluno conseguiu reproduzir, com correcção,
diferentes tipos de padrão com letras e com números. As letras e os números foram
FRORFDGRV QRV OXJDUHV GD JUDGH FRUUHFWDPHQWH H QD DFWLYLGDGH ³3DWHWD GLYHUWLGR´ R
Gaspar utilizou, na reprodução do padrão, os números com sentido no ficheiro do
SURJUDPD3DLQWQRVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´

3.2.4. Continuação de um padrão
Durante a realização do teste de competências Matemáticas (pré-Teste), foi
proposto, na Tarefa 2, que continuassem um padrão com figuras geométricas num applet
do NCTM. Apesar do Gaspar mostrar muito interesse em utilizar a aplicação Java, pois
comparou-a com um jogo, o aluno não foi capaz de continuar o padrão apresentado
(Grelha de Observação - Anexo IX).
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞;͙Ϳ K 'ĂƐƉĂƌ ŶĆŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ž
padrão apresentado no applet do NCTM na Tarefa 2 do teste de competências matemáticas. O aluno
ƚĞŶƚŽƵĐŽůŽĐĂƌĂƐĨŝŐƵƌĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĚĞƵŵĂĨŽƌŵĂĂůĞĂƚſƌŝĂ;͙Ϳ͟

Na actividade ³)LJXUDV FRORULGDV´ GHSRLV GH WHU RXYLGR D H[SOLFDomR H GH WHU
acompanhado a exemplificação do funcionamento do applet do NCTM na imagem
projectada, o aluno mostrou ser capaz de continuar o padrão apresentado. O aluno
arrastou, com correcção, as figuras geométricas para o lugar e conseguiu continuar, com
correcção, XPSDGUmRGRWLSR$%&$%&$%&«
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ O Gaspar continuou o padrão apresentado no applet do
NCTM sem dificuldades. Enquanto realizava a tarefa, o aluno estava bastante concentrado e disse que
ŐŽƐƚĂǀĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƋƵĞůĞƐũŽŐŽƐ;͙Ϳ͟

Na actividade ³3DWHWDGLYHUWLGR´RDOXQRQão revelou dificuldades em continuar o
padrão com as figuras do Pateta grande, Pateta médio e Pateta pequeno. No ficheiro do
programa Paint, o aluno copiou e colou as figuras seguindo a ordem do módulo de
SDGUmRGRWLSR$%&$%&$%&« ILJXUDVHJXLQWH
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Figura 158 - Produção do Gaspar - Tarefa "Pateta divertido"

(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞O Gaspar conseguiu completar com correcção o padrão da tarefa
͞WĂƚĞƚĂĚŝǀĞƌƚŝĚŽ͘͟KĂůƵŶŽŵŽƐƚƌŽƵ-se interessado e empenhado durante a realização da tarefa, afirmando
ŐŽƐƚĂƌĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƋƵĞůĞƐƚƌĂďĂůŚŽƐ;͙Ϳ͟

Em género de conclusão, pode-se afirmar que o Gaspar, no início desta
investigação, mostrou não ser capaz de continuar o padrão da Tarefa 2 durante a
realização do pré-Teste de competências matemáticas. Durante a intervenção didáctica e
depois de o aluno ter compreendido melhor o funcionamento do applet do NCTM,
conseguiu continuar no applet os padrões das tarefas ³)LJXUDV FRORULGDV´ H ³3DWHWD
GLYHUWLGR´, com correcção e sem dificuldade. O aluno mostrou, também, gostar deste tipo
de tarefas.

3.2.5. Completamento de um padrão
No completamento de padrões, o Gaspar sentiu algumas dificuldades. Essas
dificuldades foram visíveis quando foi proposto ao aluno a resolução da Tarefa 4 do préTeste de competências matemáticas (Grelha de Observação - Anexo IX). O aluno não
conseguiu identificar as cores que constituiam o módulo do padrão apresentado e, em
vez de completar o padrão, pintou as peças de roupa da linha de baixo igual às cores
com que tinha acabado de pintar as peças de roupa da linha de cima (figura seguinte).

Figura 159 - Produção do Gaspar - Exercício 4 do pré-Teste Matemático
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(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽĨŽŝƉƌŽƉŽƐƚŽĂŽ'ĂƐƉĂƌƋƵĞĐŽŵƉůĞƚĂƐƐĞŽƉĂĚƌĆŽĚa
Tarefa 4 no programa Já Está, o aluno não sabia muito bem com que cor iria iniciar o preenchimento das
peças de roupa. Após uma breve reflexão, o aluno escolheu a cor amarela e começou a pintar as peças de
roupa da linha de cima. Em seguida, escolheu a cor verde e pintou a peça de roupa que faltava da linha de
cima. O 'ĂƐƉĂƌƌĞƉƌŽĚƵǌŝƵĂƐĐŽƌĞƐƋƵĞǀŝĂŶĂůŝŶŚĂĚĞĐŝŵĂƉĂƌĂĂůŝŶŚĂĚĞďĂŝǆŽ;͙Ϳ͟

Na tarefa ³)LJXUDV FRORULGDV´ GHSRLV GH H[SORUDGR R DSSOHW GR 1&70 RQGH R
aluno continuou diferentes tipos de padrão para a frente, foi-lhe proposto que
completasse o padrão com figuras geométricas num ficheiro do programa Paint. Nesta
actividade, o aluno apresentou algumas dificuldades em conseguir encontrar o módulo do
padrão:
(Diário de Bordo - 28 de Abril de 2009) - ͞K 'ĂƐƉĂƌ ĞƐƚĞǀĞ ƋƵŝĞƚŽ ĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽ ŶŽ ŝŶşĐŝŽ ĚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ͘
Notei, na sua cara, alguma preocupação, no entanto, observei que o aluno estava empenhado a realizar a
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌDĂŐĂůŚĆĞƐ;͙Ϳ͟

Figura 160 - Gaspar durante a Tarefa "Figuras coloridas"

2 *DVSDU FRPHoRX SRU FRPSOHWDU R SDGUmR QR SURJUDPD 3DLQW GD DFWLYLGDGH ³)LJXUDV
FRORULGDV´VHPUHDOL]DUDQWHVXPDREVHUYDomRDWHQWDQuis encontrar uma solução rápida
para a situação apresentada e optou por utilizar uma figura diferente das utilizadas na
grade como saída para as suas dificuldades:
(Registo videográfico - 28 de Abril de 2009) ʹ ͞KƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉĞƌŐƵŶƚĂĂŽĂůƵŶŽƐĞũĄĨĞǌĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ͘KĂůƵŶŽ
ƌĞƐƉŽŶĚĞ͗͞- Sim, eu fiz estes, estĞƐƉŽƌƋƵĞĂƋƵŝĞƐƚĂǀĂĞƐƚĞ͘͟

Figura 161 ʹ ǆƉůŽƌĂĕĆŽĚŽĨŝĐŚĞŝƌŽĚŽWĂŝŶƚŶĂdĂƌĞĨĂ͞&ŝŐƵƌĂƐĐŽůŽƌŝĚĂƐ͟
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Depois de confrontar o aluno com o facto de, na grade inicial, não constar nenhum
rectângulo azul claro e de o questionar sobre qual o motivo que o levou a utilizar essa
figura, o Gaspar adoptou uma atitude de alguma expectativa e, depois de colocar o dedo
na boca, não adiantou uma explicação.

Figura 162 - Gaspar enquanto tentava identificar o módulo de um padrão

O aluno decidiu então, começar o completamento do padrão de novo. Durante a
realização da tarefa, o Gaspar voltou a apresentar grandes dificuldades em identificar o
módulo e o número de elementos que o compunham. Quando lhe foi pedido,
directamente, que identificasse o módulo, ao apontar no monitor o aluno mostrou que
estava a tentar identificar o módulo do padrão lendo na grade no sentido ascendente do
ecrã (ver figura seguinte).

Figura 163 - Gaspar a identificar o módulo de um padrão no monitor do seu "Magalhães"
(Registo videográfico - 28 de Abril de 2009) ʹ ͞K ĂůƵŶŽ ůġ Ž ŵſĚƵůŽ ĂƉŽŶƚĂŶĚŽ ĐŽŵ Ž ĚĞĚŽ ŶŽ ĞĐƌĆ͗ ͞ŵĂƌĞůŽ͕ĐŝƌĐƵůŽƌŽƐĂ͕͙͘͟ O professor pergunta ao aluno se está a ler para cima. O aluno reflecte um pouco
e conclui que não está a ler de forma correcta (...)͟

Da análise da imagem do ficheiro, pode-se observar, no sombreado cinzento, as
figuras iniciais. Verifica-se que o aluno, apesar de ter preenchido todos os lugares da
JUDGH QmR IRL FDSD] GH PDQWHU R PyGXOR GR SDGUmR GR WLSR $%& $%& $%& «
Assinalado na imagem a vermelho, pode-se observar o erro cometido pelo Gaspar no
completamento do padrão (ver figura seguinte).
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Figura 164 - Produção do Gaspar - Tarefa "Figuras coloridas"

Na actividade ³$PLJRVGR0LFNH\´RDOXQRPRVWURXXPDHYROXomRSRVLWLYDQRVHX
desempenho em relação ao completamento de padrões. Mostrou-se um pouco mais
atento e cuidadoso, facto que lhe permitiu conseguir identificar correctamente o módulo
do padrão apresentado.
O aluno seguiu, nesta actividade, a mesma estratégia usada por outros colegas
na sala de aula. O Gaspar ia repetindo, em voz baixa, o nome da figura que estava a
colocar na célula da grade. Foi possível observar que o aluno arrastava para o lugar da
grade a figura que pretendia. Em outras actividades que o aluno considerou mais fáceis,
optou por prever o lugar na grade das figuras e colocava as figuras todas iguais de
seguida. O Gaspar começou por colocar (ver figura seguinte) a figura da Minnie (círculo
vermelho) e, em seguida, preencheu as células no sentido da seta azul até ao fim da
grade. Depois de ter chegado ao fim da grade, o aluno colocou a figura da Minnie (círculo
verde) e, em seguida, foi colocando as figuras desde a última célula da 2ª linha da grade
com as figuras ordenadas pela seguinte ordem - Donald, Mickey, Minnie. O Gaspar
conseguiu completar correctamente o padrão.

Figura 165 - Produção do Gaspar - Tarefa "Amigos do Mickey"

(Diário de Bordo - 12 de Maio de 2009) - ͞;͙ͿŵĞĚŝĚĂƋƵĞŽ'ĂƐƉĂƌǀĂŝĐŽůŽĐĂŶĚŽĂƐĨŝŐƵƌĂƐŶĂƷůƚŝŵĂ
linha da grade, vai dizendo o seu nome em voz baixa: ͞- ŽŶĂůĚ͕DŝŶŶŝĞ͕DŝĐŬĞǇ͕ŽŶĂůĚ͕DŝŶŶŝĞ͕DŝĐŬĞǇ͘͟͟

1D WDUHID ³)LJXUDV DOHJUHV´ o aluno voltou a sentir grandes dificuldades em
completar o padrão na ficha de trabalho que lhe foi entregue. O aluno começou a
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completar o padrão na 1ª linha da grade no sentido da esquerda para a direita, mudando
assim de estratégia em relação à actividade anterior de completamento de um padrão.

Figura 166 - Gaspar a tentar resolver a Tarefa "Figuras alegres"

(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) -͞ƵƌĂŶƚĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂŶĂĨŝĐŚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽ, foram visíveis
ĂƐĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐƋƵĞŽ'ĂƐƉĂƌĞŶĐŽŶƚƌŽƵƉĂƌĂĐŽŵƉůĞƚĂƌŽƉĂĚƌĆŽĐŽŵĂƐĨŝŐƵƌĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ;͙ͿKĂůƵŶo
procurou completar o padrão a partir da 1ª célula da 1ª linha. Emendou várias vezes mas não conseguiu
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽƉĂĚƌĆŽŶĂĨŝĐŚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽ;͘͘͘Ϳ͟

O aluno sentiu muitas dificuldades e, apesar de ter feito várias tentativas, não
conseguiu terminar com sucesso esta actividade (figura seguinte).

Figura 167 - Produção do Gaspar ʹ ficha de trabalho - Tarefa "Figuras alegres"

Também a completar o mesmo padrão num ficheiro do programa Paint, o aluno
sentiu muitas dificuldades. Iniciou o completamento do padrão na 3ª linha da grade
completando, segundo o aluno, o módulo do padrão (ver figura seguinte). Em seguida,
preencheu as células das duas últimas linhas até ao final da grade.
(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝĂŽ'ĂƐƉĂƌƐĞũĄƚŝŶŚĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽŽŵſĚƵůŽ
do padrão que estava a completar, o aluno respondeu dizendo que sim. Quando lhe perguntei que figuras
geométricas é que o compunham o aluno respondeu: ͞- Quadrado vermelho, rectângulo azul, triângulo
ĂŵĂƌĞůŽ͘͟

No segundo momento, o aluno começou por colocar a figura do quadrado vermelho na 1ª
célula da 1ª linha da grade colocando, de seguida, o rectângulo azul e depois o triângulo
amarelo. O aluno manteve sempre este módulo até preencher as restantes células da
grade. Pode-se verificar que, pelo menos no ficheiro do programa Paint, o Gaspar
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procedeu ao preenchimento de todas as células da grade, o que não se tinha verificado
na ficha em suporte de papel.

Figura 168 - Produção do Gaspar - Paint - Tarefa "Figuras alegres"

(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝĂŽ'ĂƐƉĂƌƐĞũĄƚŝŶŚĂĐŽŵƉůĞƚĂĚŽŽƉĂĚƌĆŽŶŽ
programa Paint, o aluno respondeu-me ƋƵĞƐŝŵ;͙ͿƋƵĂŶĚŽůŚĞƉĞĚŝƉĂƌĂůĞƌŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽĠƋƵĞŽĂůƵŶŽƐĞ
apercebeu que não tinha realizado a tarefa correctamente. O Gaspar sentiu muitas dificuldades nesta
ƚĂƌĞĨĂ͘KĂůƵŶŽŶĆŽƐĞŵŽƐƚƌŽƵƚĆŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽĐŽŵŽĞŵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘͟

Quando, no final do estudo, foi apresentada a Tarefa 4 do pré-Teste de
competências matemáticas, em que o aluno tinha que completar o padrão num ficheiro
do programa Já Está, e depois de ter realizado uma análise às figuras, o aluno conseguiu
realizar o exercício sem dificuldade.

Figura 169- Produção do Gaspar - Exercício 4 do pós-Teste Matemático

(Diário de Bordo ʹ Pós-Teste Matemático) ʹ ͞ƵƌĂŶƚĞŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚŽƉĂĚƌĆŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵĂJá Está, o
Gaspar não apresentou dificuldades. O aluno realizou uma análise às cores das camisolas e depois, sem
dificuldade, escolheu as cores e ĐŽŵƉůĞƚŽƵĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽƉĂĚƌĆŽ͘͟

Ao longo desta investigação, constatou-se que a tarefa de completar um padrão
se apresentou de difícil resolução para o Gaspar. No entanto, foi possível observar uma
evolução positiva. O facto de o aluno ter desenvolvido, ao longo do estudo, outras
competências relacionadas com os padrões, nomeadamente a identificação do módulo e
a leitura de diferentes tipos de padrão, permitiram-lhe desenvolver a capacidade de ler,
analisar e completar um padrão. A Tarefa 4 do pré-Teste de competências matemáticas,
que se tinha mostrado de difícil resolução no início do estudo e que o aluno não tinha
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sido capaz de realizar foi, no fim da investigação, realizada com facilidade. Perante as
dificuldades sentidas pelo aluno neste tipo de exercício, parece-nos importante que lhe
sejam proporcionadas outras situações de aprendizagem em que o aluno possa
desenvolver competências de completamento de padrões.

3.2.6. Criação de um padrão
Quando foi proposto ao Gaspar para criar um padrão, no programa Já Está, na
realização da Tarefa 6 do pré-Teste de competências matemáticas, o aluno mostrou logo
algum entusiasmo em realizar essa tarefa. Escolheu a ferramenta de preenchimento e,
depois de ter escolhido a cor pretendida, começou a colorir as camisolas do ficheiro. O
aluno não foi capaz de criar um módulo e depois replicá-lo (ver figura seguinte).

Figura 170 - Produção do Gaspar ʹ Exercício 6 do pré-Teste Matemático

1DWDUHID³&DUDV6RUULGHQWHV´R*DVSDUFRQVHJXLXFULDUXPSDGUmRGRWLSR$$%
$$% $$% « FRP D FRU D]XO H YHUPHOKD numa linha com 7 elementos. Não revelou
dificuldades e realizou-a com cuidado e interesse.

Figura 171 - Produção do Gaspar - criar padrão - Tarefa 1

1D WDUHID ³$QLPDLVDPLJRV´ RDOXQR FULRX XP SDGUmR GR WLSR $%$% $% « em
grade de 4x7, num ficheiro do programa Paint.
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Figura 172 - Produção do Gaspar - criar padrão - Tarefa 2

1DWDUHID³9LDWXUDVDOHJUHV´IRLSURSRVWRDo Gaspar a criação de um padrão, em
grade de 4x7, com a imagem de um carro e de uma carrinha. O aluno escolheu a cor
amarela para colorir a carrinha e o castanho para colorir o carro. O aluno criou um padrão
do tipo AAB, AAB, AAB, ... com correcção. Durante a realização desta tarefa, o Gaspar
optou por fazer a previsão das células em que tinha de colocar as figuras da carrinha, o
que demonstra uma perfeita apropriação do padrão em causa.

Figura 173 - Produção do Gaspar - criar padrão - Tarefa 3
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ O Gaspar está interessado e concentrado a realizar a
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ͞sŝĂƚƵƌĂƐĂůĞŐƌĞƐ͟ŶŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌDĂŐĂůŚĆĞƐ. Colocou em primeiro lugar, na grade todas, as
carrinhas. Só depois seleccionou e copiou a figura do carro. O aluno criou um padrão do tipo AAB, AAB,
AAB,... ;͙Ϳ͟

Na actividade ³-DUGLP FRORULGR´ depois de colorir a borboleta e a flor, o aluno
começou a dispô-las na grade criando um padrão do tipo AAB, AAB, AAB,...

Figura 174 - Produção do Gaspar - criar padrão - Tarefa 4
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(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) - ͞EĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ ͞:ĂƌĚŝŵ ĐŽůŽƌŝĚŽ͟ Ž 'ĂƐƉĂƌ ĞƐƚĂǀĂ Ƶŵ ƉŽƵĐŽ
aborrecido porque a flor e a ďŽƌďŽůĞƚĂŶĆŽƚŝŶŚĂŵĨŝĐĂĚŽŵƵŝƚŽďĞŵƉŝŶƚĂĚĂƐ;͙ͿKĂůƵŶŽĐƌŝŽƵƵŵƉĂĚƌĆŽ
ƚŝƉŽ͕͕͕͘͘͘͟

1D WDUHID ³5RXSD FRP OHWUDV´ IRL SURSRVWR DR DOXQR TXH FULDVVH QR SURJUDPD
Paint, um padrão com figuras geométricas. O aluno criou, nesse dia, um padrão do tipo
AB, AB, AB,... escolhendo o rectângulo azul e o círculo cor-de-rosa para criar o seu
padrão.
(Diário de Bordo ʹ 29 de Abril de 2009) ʹ ͞EĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽ͕Ž'ĂƐƉĂƌƵƚŝůŝǌŽƵŽŵſĚƵůŽ rectângulo
azul,círculo cor-de-rosa. Criou um padrão tipo AB, AB, AB,... O aluno optou por colocar em primeiro lugar
todos os rectângulos na grade. Só depois procedeu à colocação dos círculos cor-de-ƌŽƐĂ͘͟

Figura 175 - Produção do Gaspar - criar padrão Tarefa 6

NDWDUHID³6HUSHQWHFRORULGD´IRLSURSRVWRDRDOXQRTXHFULDVVHXPSDGUmR, com
as três serpentes, numa tira de cartolina. Durante esta actividade criou um padrão do tipo
AABC, AABC, AABC,... O aluno voltou a mostrar ter bem apropriado o padrão que estava
a criar, ao colar, em primeiro lugar, as serpentes cor-de-laranja, deixando espaço na tira
para, depois, colar as outras serpentes do seu padrão (ver figuras seguintes).

Figura 176 - Gaspar durante a realização da Tarefa "Serpente colorida"
(Diário de Bordo - 30 de Abril) ʹ ͞K 'ĂƐƉĂƌ ĐŽŵĞĕŽƵ ƉŽƌ ĐŽůŽĐĂƌ ĂƐ ƐĞƌƉĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĞůĞ ĚĞŶŽŵŝŶŽƵ ƉŽƌ
serpentes cor-de-laranja em primeiro lugar. O aluno deixou na tira de cartolina o espaço para colar a
serpente cor de pele e a serpente maçã. O aluno realizou, assim, a previsão de qual seria a posição que
ĞƐƐĂƐĨŝŐƵƌĂƐŝƌŝĂŵŽĐƵƉĂƌŶĂƚŝƌĂ;͙Ϳ͟

(P VHJXLGDQRSURJUDPD3DLQWR *DVSDU FULRX XP SDGUmR GR WLSR$%&$%&$%&«
com as figuras quadrado verde, triângulo amarelo e rectângulo azul.
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Figura 177 - Produção do Gaspar - criar padrão - Tarefa 7

Na actividade ³&DUDV FRP ULWPRV´ R DOXQR FULRX XP SDGUmR GR WLSR $$% $$%
AAB,... Num ficheiro do programa Paint, utilizou o círculo laranja e o quadrado vermelho
para criar um módulo de um padrão com três elementos (figura seguinte).

Figura 178 - Produção do Gaspar - criar padrão - Tarefa 8

(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio de 2009) ʹ ͞KĂůƵŶŽĞƐƚĄĂĐƌŝĂƌƵŵƉĂĚƌĆŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚĐŽŵĂƐĨŝŐƵƌĂƐ
ĐşƌĐƵůŽůĂƌĂŶũĂĞƋƵĂĚƌĂĚŽǀĞƌŵĞůŚŽ;͙ͿWĞƌŐƵŶƚĞŝ-lhe se já sabia que sons iria utilizar para reproduzir esse
ƉĂĚƌĆŽ͘ K 'ĂƐƉĂƌ ĚŝƐƐĞ ƋƵĞ ĂŝŶĚĂ ĞƐƚĂǀĂ Ă ƉĞŶƐĂƌ ;͙Ϳ KďƐĞƌǀĞŝ ƋƵĞ Ž ĂůƵŶŽ ĐŽůŽĐŽƵ ŶĂ ŐƌĂĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
círculos em primeiro lugar. Quando questionei o aluno sobre qual era o motivo que o levava a seguir essa
estratégia, afirmou que assim era mais fácil pois apenas tinha que fazer colar e aparecia logo outro círculo
ƉĂƌĂĂƌƌĂƐƚĂƌƉĂƌĂŽůƵŐĂƌĚĂŐƌĂĚĞ;͙Ϳ͟

Na actividade ³$PLJRV GR 0LFNH\´ R DOXQR FULRX XP SDGUmR GR WLSR $%& $%&
$%&« FRP DV ILJXUDV GR 3OXWR 'RQDOG H 0LFNH\ 2 *DVSDU JRVWRX PXLWR GH UHDOL]Dr
esta tarefa por se terem utilizado as figuras da Disney (figura seguinte).

Figura 179 - Produção do Gaspar - criar padrão - Tarefa 11
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(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽĐŚĞŐƵĞŝũƵŶƚŽĚŽ'ĂƐƉĂƌ͕ĚŝƐƐĞ-me logo que estava a
gostar muito de estar a criar um padrão com as figuras do Pluto, do Donald ĞĚŽDŝĐŬĞǇ;͙Ϳ͟

Na actividade ³5RXSD FRP Q~PHURV´ R *DVSDU FULRX XP SDGUmR GR WLSR $$%
AAB, AAB,... Utilizou, na sua representação, a cor vermelha e a cor azul mas cometeu
um erro na criação do seu padrão. Na segunda linha da grade, o aluno criou um módulo
de quatro elementos (AAAB) continuando, de seguida, novamente, com o módulo de três
elementos (AAB) (ver figura seguinte).

Figura 180 - Produção do Gaspar - criar padrão - Tarefa 13

Em relação à reprodução do padrão com números, também se revelou um pouco
distraído.
(Diário de Bordo ʹ 19 de Maio de 2009) ʹ ͞K'ĂƐƉĂƌŵŽƐƚƌŽƵ-se algo desatento durante a realização da
actividade. Pintou com pouco cuidado e começou por continuar o padrão com letras em vez de números.
Só depois de ter sido alertado para o erro é que o aluno corrigiu o seu desempenho. Quando lhe perguntei
se era mais fácil criar um padrão com cores ou com números, o aluno informou que era mais fácil utilizar os
números. Acrescentou ainda que era mais rápido. ;͙Ϳ͟

Quando na realização do pós-Teste de competências matemáticas, foi pedido ao
Gaspar, na Tarefa 6, para criar um padrão no programa Já Está, o aluno não sentiu
GLILFXOGDGHV 2 DOXQR FULRX XP SDGUmR GR WLSR $$$%  $$$% $$$%« FRP DV FRUHV
vermelho e castanho (figura seguinte).

Figura 181 - Produção do Gaspar ʹ Exercício 6 do pós-Teste Matemático
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Durante este estudo, foi possível observar uma evolução bastante grande do
aluno Gaspar em relação ao desenvolvimento de competências que lhe permitiram criar
diferentes tipos de padrões. O aluno iniciou o estudo sem conseguir criar um padrão
correctamente. Logo a partir das primeiras actividades, o aluno foi-se apropriando do
sentido de padrão. Criou maioritariamente padrões do tipo AAB, mas na actividade
³6HUSHQWHVFRORULGDV´, FULRXXPSDGUmRGRWLSR$$%&$$%&$$%&«HQa Tarefa 6 do
pós-Teste de competências matemáticas, criou um padrão do tipo AAAB, AAAB, AAAB,...
Sendo uma criança que se apresentava, durante o tempo lectivo com períodos de alguma
desconcentração, foi possível constatar que estas actividades eram do seu agrado e que
contribuíam, de certa forma, para uma melhoria do seu comportamento e da sua
capacidade de atenção.

4- Mónica
A Mónica revelava interesse pela escola e gostava de realizar as tarefas com
cuidado. A sua adaptação ao 1º Ciclo do Ensino Básico decorreu com normalidade e a
aluna mostrou-se sempre bastante comunicativa. A sua relação com os colegas era muito
boa e manifestou sempre vontade de ajudar os que precisavam. A Mónica tinha um bom
desempenho nas áreas curriculares e gostou sempre de desenvolver actividades
relacionadas com a Matemática. O seu interesse pela utilização das novas tecnologias,
em especial pela utilização do seu Magalhães, foi sempre grande,.

4.1. Competências tecnológicas

4.1.1. Computador
A Mónica utilizou, durante a investigação, o computador de secretária, o
computador portátil do professor/investigador e o seu computDGRU³0DJDOKmHV´Não tinha
computador de secretária em casa. Sempre que pressentia que se ia utilizar o
computador na sala de aula, o seu entusiasmo era grande, notando-se alguma ansiedade
no seu olhar. Durante a realização do pré-Teste de competências tecnológicas, foi
possível observar que a aluna não conseguiu ligar o computador de secretária (Grelha de
Observação ± Anexo VI).
(Diário de Bordo ʹ Pré-dĞƐƚĞ dĞĐŶŽůſŐŝĐŽͿ ͞YƵĂŶĚŽ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ ă DſŶŝĐĂ ƐĞ ƐĂďŝĂ ůŝŐĂƌ Ž ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ĚĞ
secretária, a aluna respondeƵůŽŐŽƋƵĞƐŝŵ;͙ͿWĞƌŐƵŶƚĞŝ-lhe onde é que ela tinha ligado um computador
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de secretária. Ela respondeu-me que em casa de um primo. No entanto, quando se preparava para ligar o
computador, ficou um pouco indecisa. Dirigiu o seu indicador para o botão de ligar o monitor e ficou à
espera. Quando lhe perguntei o que tinha acontecido, a aluna respondeu dizendo que era assim que fazia
ĞŵĐĂƐĂĚŽƉƌŝŵŽ;͙Ϳ͟

Quando perguntei à aluna, durante a realização do pré-Teste de competências
matemáticas e antes da exploração das tarefas, se sabia como se ligava o computador
portátil do professor/investigador, a aluna respondeu que não:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞ DſŶŝĐĂ ĂĨŝƌŵŽƵ ŶĆŽ ƐĂďĞƌĐŽŵŽ ƐĞ ůŝŐĂǀĂ Ž ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ
ƉŽƌƚĄƚŝůĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌͬŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ;͙ͿŵŽƐƚƌŽƵůŽŐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞŵĂƉƌĞŶĚĞƌĐŽŵŽƐĞůŝŐĂǀĂ͘͟

Durante a actividade ³$QLPDLV DPLJRV´, foi possível observar que a aluna
FRQVHJXLXOLJDURVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´SDUDUHDOL]DUDWDUHID
Quando foi proposto à Mónica, durante a realização do pré-Teste de
competências tecnológicas que encerrasse o computador de secretária, passado algum
tempo, a aluna afirmou não saber como se desligava o computador (Grelha de
Observação ± Anexo VI):
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Tecnológico) ʹ ͞ĞƉŽŝƐ ĚĞ ƚĞƌ ƐŝĚŽ ƉĞĚŝĚŽ à Mónica que desligasse o
computador de secretária, a aluna ficou alguns instantes a olhar para o monitor, parecia que estava à
procura de algum sinal ou indicação que a ajudassem a realizar essa acção. Após alguns momentos referiu
que não sabia como se fazia. ;͙Ϳ͟

Durante a realização do pré-Teste de competências matemáticas no computador
portátil do professor/investigador, foi possível constatar que a Mónica desconhecia,
também, como se desligava esse computador. Apesar de a aluna não conhecer o
procedimento que lhe permitia realizar essa acção, a sua curiosidade era muita e insistiu,
nesse momento, para que o professor/investigador lhe ensinasse a desligar o seu
computador:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ, no final da actividade, comuniquei à aluna que
tínhamos terminado o teste e lhe perguntei se sabia como se desligava o computador portátil, a aluna
respondeu dizendo que não. Nesse momento, a Mónica insistiu, por mais de uma vez, que eu lhe ensinasse
como se fazia. ;͙Ϳ͟

No final da actividade ³$QLPDLV DPLJRV´ D 0yQLFD PRVWURX TXH Mi FRQKHFLD RV
SURFHGLPHQWRVQHFHVViULRVSDUDGHVOLJDURVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´DRVHUFDSD]GH
o fazer correctamente.
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Durante a exploração das primeiras tarefas, a Mónica acompanhou sempre com
muito interesse as explicações que eram dadas aos alunos da turma sobre os passos
que era preciso seguir para encerrar o computador em segurança. A aluna estava com
atenção à imagem projectada onde era possível observar a deslocação do rato até ao
PHQX³LQLFLDU´RQGHHUDIHLWDDHVFROKDGDRSomR³HQFHUUDU´
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞WĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞:ĂƌĚŝŵĐŽůŽƌŝĚŽ͟, propus à
Mónica que fosse ligar o meu computador portátil. Esta foi logo toda contente sentar-se em frente ao meu
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ;͙Ϳ YƵĂŶĚŽ ůŚĞ ƉĞĚŝ ƉĂƌĂ ůŝŐĂƌ Ž ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ Ă DſŶŝĐĂ ŵŽƐƚƌŽƵ ĐŽŶŚĞĐĞƌ Ž ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
necessário para o ligar correctamente. Ficou com a sua mão direita sobre o rato e aguardou que o
computador ligasse. No final da tarefa, a Mónica conseguiu também realizar todas as acções que lhe
ƉĞƌŵŝƚŝƌĂŵĞŶĐĞƌƌĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ;͙Ϳ͟

No final da investigação, a Mónica mostrou ser capaz de desligar o computador
de secretária durante a realização do pós-Teste de competências tecnológicas (Grelha de
Observação ± Anexo VII). Também no final da realização do pós-Teste de competências
matemáticas, quando lhe foi proposto que encerrasse o computador portátil do
professor/investigador, a aluna conseguiu fazê-lo correctamente. Sempre que a aluna
estava perto do computador, a sua motivação aumentava e apresentava-se sempre
alegre e bem-disposta.
Quando se iniciou a exploração das tarefas da intervenção didáctica, a Mónica
apresentava conhecimentos muito superficiais no que diz respeito a abrir programas no
computador. A aluna só sabia que, SDUDLQLFLDUXPSURJUDPDWLQKDTXHGDUGRLV³FOLTXHV´
com o botão do lado esquerdo do rato para que a aplicação funcionasse.
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽĚŝƐƐĞĂŽƐĂůƵŶŽƐƋƵĞşĂŵŽƐƵƚŝůŝǌĂƌŽƉƌŽŐƌĂma Paint, a
Mónica afirmou já ter utilizado esse programa. Perguntei-lhe o que já tinha feito com ele. A aluna afirmou
ƚĞƌ ĨĞŝƚŽ ĂůŐƵŶƐ ĚĞƐĞŶŚŽƐ ĐŽŵ Ž ƐĞƵ ƉĂŝ͘ ĞƉŽŝƐ ĚĞ Ă ĂůƵŶĂ ƚĞƌ ŝŶŝĐŝĂĚŽ Ž ƐĞƵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟,
pude constatar que já tinha no ambiente de trabalho um ícone do programa. A Mónica conseguiu abrir o
ƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚƐĞŵƉƌĞĐŝƐĂƌĚĞĂũƵĚĂ͘;͙Ϳ͟

Em relação ao domínio do rato do computador, a Mónica mostrou, durante a
realização do pré-Teste de competências tecnológicas, que necessitava de se habituar
mais à sua utilização. A movimentação do rato do computador era feita com movimentos
hesitantes e, por vezes, perdia-lhe o rasto no monitor:
(Diário de Bordo ʹ Pré-ƚĞƐƚĞ dĞĐŶŽůſŐŝĐŽͿ ͞ DſŶŝĐĂ ĂŐĂƌƌĂǀĂ Ž ƌĂƚŽ ĐŽŵ ĂůŐƵŵĂ ŚĞƐŝƚĂĕĆŽĞ, por vezes,
via-se a aluna a levantar o rato da superfície da mesa. Por duas vezes me disse: ͞- Professor, não sei onde
ĞƐƚĄŽƌĂƚŽ͍͟ ;͙Ϳ͟

228

Capítulo 4 ʹ Análise dos Dados

Figura 182 - Mónica a utilizar o rato externo durante o pré-Teste Tecnológico

'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³$QLPDLV DPLJRV´ D 0yQLFD Mi XWLOL]DYD R
³WRXFKSDG´GRVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´FRPXPFHrto à vontade:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞DſŶŝĐĂƵƚŝůŝǌĂŽ͞ƚŽƵĐŚƉĂĚ͟ĚŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟
com relativa facilidade. Os seus pequenos dedos conseguem interagir com os botões do painel com relativa
facilidade. Durante a realização da tarefa, está bastante concentrada e os seus olhos mal se desviam do
pequeno ecrã. ;͙Ϳ͟

A Mónica também PRVWURX DOJXP j YRQWDGH QD XWLOL]DomR GR ³WRXFKSDG´ GR VHX
FRPSXWDGRU0DJDOKmHVQDVWDUHIDV³9LDWXUDVDOHJUHV´H³$QLPDLVDPLJRV´
Quando a Mónica utilizou o computador portátil do professor/investigador durante
D UHDOL]DomR GD WDUHID ³-DUGLP FRORULGR´ DSUHVHQWRX PDLV VHJXUDQoD QD H[HFXomR GRV
movimentos com o rato externo. Melhorou a forma como colocava a sua mão no rato, o
que lhe permitiu realizar movimentos mais precisos e correctos:
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril 2009) ʹ ͞DſŶŝĐĂƌĞĂůŝǌĂũĄŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐŵĂŝƐƐĞŐƵƌŽƐĐŽŵŽƌĂƚŽĞǆƚĞƌŶŽĚŽ
computador do professor/investigador. A sua mão é melhor posicionada no rato o que lhe permite escolher
as ferramentas do programa Já Está com correcção. ;͙Ϳ͟

Com o desenrolar da investigação, a aluna foi apresentando um melhor domínio
GR UDWR H[WHUQR H WDPEpP GR ³WRXFKSDG´ GR FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ 1R ILQDO GD
investigação, a Mónica conseguiu apresentar um bom domínio do rato externo do
computador durante a realização dos pós-Testes de competências tecnológicas e
matemáticas (figura seguinte).
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Figura 183 - Mónica a utilizar o rato externo durante o pós-Teste Matemático

Quando se iniciou a resolução da WDUHID ³$QLPDLV DPLJRV´ QR FRPSXWDGRU
³0DJDOKmHV´ D 0yQLFD sentiu algumas dificuldades em acompanhar e realizar as
explicações que foram transmitidas que lhe iriam permitir abrir o ficheiro do programa
Paint:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞DſŶŝĐĂŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵŝƵĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĞĞǆĞĐƵƚĂƌĂƐŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐ
que lhe foram dadas para aďƌŝƌ Ž ĨŝĐŚĞŝƌŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ƚĂƌĞĨĂ ͞ŶŝŵĂŝƐ ĂŵŝŐŽƐ͘͟
Apresentou algumas dificuldades em navegar nos menus do programa Paint e só com ajuda é que
ĐŽŶƐĞŐƵŝƵĂďƌŝƌŽĨŝĐŚĞŝƌŽ;͙Ϳ͟

Sentiu também dificuldades quando lhe foi proposto que realizasse a acção de
³*XDUGDUFRPR´
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞DſŶŝĐĂŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵŝƵƌĞĂůŝǌĂƌĂĂĐĕĆŽĚĞ͞'ƵĂƌĚĂƌĐŽŵŽ͟ĚŽ
ficheiro do programa Paint de forma autónoma, apesar de ter sido feita a demonstração na imagem
projectada de todos os passos necessários para realizar a acção de guardar um ficheiro e de lhe ter sido
explicado esta acção ĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͘͟E durante a explicação, a Mónica
esteve sempre atenta e interessada e foi também fazendo perguntas sobre as acções que estávamos a
ƌĞĂůŝǌĂƌ͘͟

Nas tarefas que se seguiram, foi mais fácil para a aluna acompanhar as
indicações que iam sendo dadas com a ajuda da imagem projectada. Durante a
UHDOL]DomR GDV WDUHIDV ³9LDWXUDV DOHJUHV´   H ³-DUGLP FRORULGR´ ª), observou-se uma
evolução, pois a aluna foi capaz de acompanhar as instruções que lhe permitiram abrir e
guardar os ficheiros:
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞,ŽũĞ Ă DſŶŝĐĂ ƐĞŶƚŝƵ ŵĞŶŽƐ ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ Ğŵ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ ĂƐ
indicações para abrir o fiĐŚĞŝƌŽ ĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ WĂŝŶƚ ;͙Ϳ EŽ ĨŝŶĂů ĚĂ ƚĂƌĞĨĂ ͞:ĂƌĚŝŵ ĐŽůŽƌŝĚŽ͟ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ
guardar o ficheiro de forma autónoma. Sentiu apenas a necessidade de confirmar junto de mim se estava a
realizar de forma correcta a ĂĐĕĆŽ͘;͙Ϳ͟
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Sempre que se utilizava o computador na sala de aula, a Mónica mostrava-se
muito interessada. Esse facto fez com que a aluna fosse adquirindo com alguma
IDFLOLGDGHDVFRPSHWrQFLDVTXHOKHSHUPLWLDP³DEULU´H³JXDUGDU´RVVHXVILFKHLURV
(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio 2009) ʹ ͞ƵƌĂŶƚĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞WĂƚĞƚĂĚŝǀĞƌƚŝĚŽ͟ĂDſŶŝĐĂĞƐƚĂǀĂ
ƚŽĚĂĐŽŶƚĞŶƚĞƉŽƌƐĞŝƌƵƚŝůŝǌĂƌĂƋƵĞůĂĨŝŐƵƌĂĚĂŝƐŶĞǇ͘ŽŶƐĞŐƵŝƵ͞Ăďƌŝƌ͟ŽĨŝĐŚĞŝƌŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚĚĞ
ĨŽƌŵĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ Ğ ŵŽƐƚƌŽƵ Ƶŵ ďŽŵ ĚĞƐĞŵďĂƌĂĕŽ ŶĂ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ͞ƚŽƵĐŚƉĂĚ͟ ĚŽ ƐĞƵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ
͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟ƋƵĞůŚĞƉĞƌŵŝƚŝƵĐŽƉŝĂƌĞĐŽůĂƌĂĨŝŐƵƌĂĚŽWĂƚĞƚĂĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘EŽĨŝŶĂůĐŽŶƐĞŐƵŝƵŐƵĂƌĚĂƌŽ
ĨŝĐŚĞŝƌŽĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ;͙Ϳ͟

Nas tarefas que se seguiram, a aluna mostrou já ter adquirido as competências
TXHOKHSHUPLWLDP³DEULU´H³JXDUGDU´XPILFheiro autonomamente.
4XDQGR QD WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´ IRL H[SORUDGR R $SSOHW GR 1&70 FRQVWDWHL
que a aluna apresentou algumas dificuldades em conseguir acompanhar as indicações
GDGDVSDUDTXHDDSOLFDomR-DYDVHLQLFLDVVHQRVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞DſŶŝĐĂƐĞŶƚŝƵĂůŐƵŵĂƐĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĞŵĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ
as indicações que lhe permitiam executar o script ou control activex para que a aplicação Java funcionasse
ŶŽƐĞƵ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͘͟WŽƌŝƐƐŽ͕ƚŝǀĞƋƵĞůŚĞĚar apoio individualizado para conseguir desenvolver a tarefa.
;͙Ϳ͟

Quando utilizou o teclado do computador para escrever o seu nome nos ficheiros
dos exercícios do pré-Teste de competências matemáticas, a Mónica utilizou-o de uma
forma algo lenta e mostrava um desconhecimento da posição das letras. Não conhecia a
forma de escrever com maiúsculas e também desconhecia como era feita a colocação
dos acentos. Para que a aluna e os restantes alunos da turma ficassem a conhecer os
procedimentos necessários realizar para escrever com maiúsculas e colocar os acentos
JUiILFRVIRLUHDOL]DGDXPDGHPRQVWUDomRFRPRUHFXUVRDRFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´)RL
também pedido aos alunos que já conseguiam realizar essa tarefa que auxiliassem os
outros alunos na realização dessas acções. A utilização do teclado para reproduzir um
padrão com números nas actividades ³3DWHWD GLYHUWLGR´ ³$PLJRV GR 0LFNH\´ ³)LJXUDV
DOHJUHV´H³5RXSDVFRPQ~PHURV´FRQWULEXLXSDUDTXHDDOXQDVHIDPLOLDUL]DVVHPDLVFRP
a utilização do teclado do computador.
Quando se iniciou esta investigação, a Mónica não conhecia os procedimentos
que lhe permitiam ligar um computador de secretária em segurança e apresentava
dúvidas sobre os procedimentos necessários para ligar o computador portátil do
professor/investigador. A exploração das tarefas desta investigação contribuiu para que a
DOXQD SDVVDVVH D WHU XP PHOKRU FRQWUROR GR UDWR IRVVH H[WHUQR RX ³WRXFKSDG´ H XP
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melhor conhecimento do teclado do computador. A acção de navegar em menus de
programas foi também desenvolvida ficando a aluna com competências que lhe permitem
abrir e guardar um ficheiro numa pasta de computador. A Mónica passou a ter o
conhecimento de como se liga e desliga um computador em segurança conforme foi
possível verificar nos resultados das observações do pós-Teste de competências
tecnológicas.

4.1.2. CD-ROM Já Está
Durante a realização do Teste de competências tecnológicas realizado em
situação de pré-Teste, a aluna Mónica mostrou não ser capaz de inserir um CD-ROM na
drive correspondente do computador de secretária (Grelha de Observação ± Anexo VI):
(Diário de Bordo ʹ Pré-teste Tecnológico) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝăMónica se sabia o que estava dentro da
caixa, respondeu que era um CD de um jogo. Quando lhe propus que inserisse o CD-ROM no computador, a
Mónica agarrou nele e dirigiu-se para o computador. Depois ficou com ele na mão como se estivesse à
procura do lugar para o colocar. Não foi capaz de realizar essa acção. (...)͟

Durante a realização das primeiras tarefas, a Mónica observou o Augusto a inserir
o CD-ROM do programa Já Está QDWDUHID³&DUDVVRUULGHQWHV´ no computador portátil do
professor/investigador. Observou depois a Lúcia e o Gaspar a inserir o mesmo CD-ROM
no computador portátil do professor/investigador. A aluna acompanhou, com os restantes
colegas da sala, a explicação de como se inseria o CD-ROM e que acções teriam que se
realizar depois, para que o programa iniciasse.
Quando a Mónica foi ligar o computador portátil do professor/investigador na
WDUHID ³-DUGLQV FRORULGRV´ DSUHVHntou ainda alguma indecisão em indicar correctamente
onde se encontrava a drive de CD/DVD:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞ĞƉŽŝƐĚĞƚĞƌƐŝĚŽĞǆƉůŝĐĂĚŽăDſŶŝĐĂĞĂŽƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĂůƵŶŽƐĚĂ
turma como se ligava o computador portátil do professor/investigador, perguntei-lhe se era capaz de
indicar onde se inseriam os CDs. A aluna pensou um pouco e depois começou a olhar para as partes laterais
do computador. Ainda sentiu algumas dificuldades em indicar a drive de CD/DVD no computador portátil do
profĞƐƐŽƌͬŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ;͙Ϳ͟

Durante a exploração do padrão no programa Já Está QD WDUHID ³6HUSHQWH
FRORULGD´HGHSRLVGHR*DVSDUWHUH[SOLFDGRDVIHUUDPHQWDVGRSURJUDPDIRLSURSRVWRj
0yQLFD TXH H[SOLFDVVH WDPEpP DV IHUUDPHQWDV GR SURJUDPD ³'HVHQKDU´ $ DOuna
mostrou-se um pouco envergonhada no início, mas, depois, conseguiu identificar a
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função das ferramentas do Programa e mostrou saber escolher as diferentes cores. O
facto de o Programa já ter sido explorado em outras tarefas e de outros alunos terem
realizado a apresentação do ambiente e das ferramentas do programa, ajudou a Mónica
a realizar esta tarefa.
Depois de ter sido proposto à Mónica que ligasse o computador portátil do
SURIHVVRULQYHVWLJDGRU GXUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³5HFWkQJXORV FRORULGRV´, a aluna
conseguiu inserir correctamente o CD-ROM na drive de forma autónoma. Conseguiu
identificar o ícone do Programa no ambiente de trabalho e foi capaz de seleccionar o
SURJUDPD ³'HVHQKDU´ 0RVWURX FRQKHFHU DV IHUUDPHQWDV GR Programa e foi capaz de
explicar como se procedia para escolher as cores das ferramentas de preenchimento:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞DſŶŝĐĂĨŽŝĐĂƉĂǌĚĞůŝŐĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌƉŽƌƚĄƚŝů
do professor/investigador. Conseguiu inserir o CD-ROM na drive e foi capaz de iniciar o programa Já Está. A
aluna conseguiu explicar a função das ferramentas do Programa e mostrou ser capaz de alterar a cor das
figuras do padrão. No final da tarefa foi capaz de sair do Programa e conseguiu desligar o computador de
forma autónoma ;͙Ϳ͟

Durante a realização do pós-Teste de competências Matemáticas (Grelha de
Observação ± Anexo VIII), a Mónica mostrou ser capaz de iniciar o programa Já Está e
IRLFDSD]GHVHOHFFLRQDUDDFWLYLGDGH³'HVHQKDU´QRPHQXLQLFLDO&RQVHJXLXHVFROKHUDV
cores e utilizar correctamente a ferramenta de preenchimento para realizar os exercícios
propostos.
(Diário de Bordo ʹ Pós teste competências Tecnológicas) ʹ ͞ DſŶŝĐĂ ŵŽƐƚƌŽƵ, durante a realização das
actividades 1, 4, 5 e 6, ser capaz de utilizar as ferramentas da parte ͞ĞƐĞŶŚĂƌ͟ ĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ Já Está.
Conseguiu utilizar correctamente as ferramentas do Programa na continuação e na criação de um padrão.
;͙Ϳ͟

Quando se iniciou esta investigação, a Mónica mostrou não ser capaz de inserir
um CD-ROM na drive de CD/DVDs e apresentou dificuldades na navegação nos menus
de alguns programas. Também mostrou sentir dificuldades em sair dos programas e
apresentava um reduzido conhecimento do ambiente de trabalho e das funções de
algumas ferramentas do programa Já Está. Durante as actividades desenvolvidas ao
longo da investigação em que a aluna utilizou o programa Já Está, a Mónica passou a ter
o conhecimento de como se insere e retira um CD-ROM de uma drive de CD/DVDs de
um computador portátil e de secretária e ficou a conhecer as ferramentas da actividade
³'HVHQKDU´GR&'-ROM Já Está. A exploração deste CD-ROM contribuiu, também, para
que a aluna tenha desenvolvido competências que lhe possibilitam uma melhor
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compreensão do funcionamento dos menus e submenus de alguns programas de
computador.

4.1.3. Programa Paint
A Mónica utilizou o programa Paint em diferentes tarefas. Durante a sua
exploração, referiu que já tinha utilizado este programa em casa, no seu computador
³Magalhães´ para fazer desenhos. No entanto, durante a realização da Tarefa 3 do préTeste de competências matemáticas, foi possível observar que a aluna apenas tinha um
conhecimento superficial da função de algumas ferramentas do programa. A Mónica não
tinha os conhecimentos necessários que lhe permitiam guardar as suas produções numa
pasta do computador. Mostrou apenas conhecer a função de algumas das ferramentas
da caixa de ferramentas do programa:
(Diário de Bordo ʹ Pré-teste Tecnológico) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉƌĞƉĂƌĂǀĂŽa tarefa 3 para a Mónica, perguntei-lhe se
já tinha utilizado aquele programa. A aluna afirmou já ter utilizado o programa no seu computador
͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͟ƉĂƌĂĨĂǌĞƌĂůŐƵŶƐĚĞƐĞŶŚŽƐĐŽŵŽƐĞƵƉĂŝ͘YƵĂŶĚŽůŚĞƉĞƌŐƵŶƚĞŝƐĞĐŽŶŚĞĐŝĂĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ
do programa, referiu que sabia para que servia o lápis, a borracha e a ferramenta de preenchimento de cor.
dĂŵďĠŵĨŽŝĐĂƉĂǌĚĞŵŽƐƚƌĂƌĐŽŵŽƐĞŵƵĚĂǀĂĚĞĐŽƌĚŽůĄƉŝƐ;͙ͿĂůƵŶĂŶĆŽƐĂďŝĂĐŽŵŽƐĞŐƵĂƌĚĂǀĂŵŽƐ
ĨŝĐŚĞŝƌŽƐŶƵŵĂƉĂƐƚĂĚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘͟

'XUDQWH D H[SORUDomR GD WDUHID ³$QLPDLV DPLJRV´ D 0yQLFD FRQVHJXLX iniciar o
programa Paint mas não foi capaz de seguir as indicações que tinham sido mostradas na
imagem projectada para abrir o ficheiro onde tinha de realizar a tarefa:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞EŽŝŶşĐŝŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͕ĂDſŶŝĐĂĐŽŶƐĞŐƵŝƵŝŶŝĐiar o programa Paint
ŵĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝƚŽƵ ĚĞ ĂũƵĚĂ ƉĂƌĂ ŶĂǀĞŐĂƌ ŶŽŵĞŶƵ ͞&ŝĐŚĞŝƌŽ͟ Ğ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ă ŽƉĕĆŽ ͞ďƌŝƌ͘͟ ^ſ ĐŽŵ Ă ŵŝŶŚĂ
ĂũƵĚĂĠƋƵĞĂDſŶŝĐĂĨŽŝĐĂƉĂǌĚĞůŽĐĂůŝǌĂƌĂƉĂƐƚĂĞŽĨŝĐŚĞŝƌŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ;͙Ϳ͟

A Mónica apresentou, também, dificuldades em executar algumas das acções
necessárias no programa Paint para realizar a tarefa. Sentiu dificuldades em realizar a
acção de seleccionar, copiar, colar e arrastar as figuras do cão e do gato para criar o seu
padrão. Apesar das dificuldades sentidas, a Mónica apresentou-se sempre motivada e
empenhada em realizar com correcção a tarefa:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞ƉĞƐĂƌĚĞƚĞƌƐĞŶƚŝĚŽĂůŐƵŵĂƐĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ͕ĂDſŶŝĐĂĞƐĨŽƌĕŽƵ-se
sempre por realizar, com correcção, as acções que lhe permitiam seleccionar as figuras do cão e do gato.
Durante a realização da tarefa, a Mónica estava sempre bastante concentrada e interessada (...)͟
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Figura 184 - Mónica a realizar a Tarefa "Animais amigos"

1D WDUHID ³9LDWXUDV DOHJUHV´ D DOXQD ainda precisou de alguma ajuda para
conseguir acompanhar as indicações que eram fornecidas com o apoio da imagem
projectada para abrir o ficheiro necessário para a realização da tarefa. Sentiu algumas
dificuldades em realizar as acções de seleccionar, copiar, colar e arrastar as figuras do
carro e da carrinha para criar o seu padrão. Continuou a apresentar-se interessada e
bastante concentrada durante a actividade:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) - ͞YƵĂŶĚŽƉĞĚŝ para abrir o programa Paint, a aluna mostrou logo
ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ;͙ͿDſŶŝĐĂĂŝŶĚĂƉƌĞĐŝƐŽƵĚĞĂůŐƵŵa ajuda para abrir o ficheiro do programa Paint da tarefa
͞sŝĂƚƵƌĂƐ ĂůĞŐƌĞƐ͘͟ Ɛ ĂĐĕƁĞƐ ĚĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ Ă ŝŵĂŐĞŵ͕ ŽƉŝĂƌ Ğ ŽůĂƌ ƐĆŽ ĂŝŶĚĂ ĨĞŝƚĂƐ ĐŽŵ ĂůŐƵŵĂ
ĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ͕ƚĞŶĚŽƉŽƌǀĞǌĞƐƋƵĞĂƌĞƉĞƚŝƌ͘ŝĚĂĂŽŵĞŶƵ͞ĚŝƚĂƌ͟ĠĨĞŝƚĂĐŽŵĂůŐƵŵĂŚĞƐŝƚĂĕĆŽ͘Dónica
ĨŽŝĚĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐĂĂƉƌĞŶĚĞƌĐŽŵŽƐĞĂŶƵůĂǀĂƵŵĂĂĐĕĆŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚ;͙Ϳ͟

Na imagem da sua produção, pode-se verificar que a Mónica teve algum cuidado
na pintura das figuras. A sua colocação na grade foi também realizada com alguma
correcção, no entanto, é visível, na última linha, que algumas figuras do carro e da
carrinha cobrem as linhas da grade. Nesta tarefa, a Mónica passou a utilizar, tal como os
seus colegas, D IHUUDPHQWD ³OXSD´ &RP D XWLOL]DomR GHVWD IHUUDPHQWD GR Programa, a
tarefa passou a ser realizada com mais cuidado. A utilização de novas ferramentas
causava na Mónica alguma excitação como se tivesse realizado uma grande descoberta.

Figura 185 - Aspecto da sala durante a realização da Tarefa 3 e respectiva produção da Mónica

Na actividade ³-DUGLPFRORULGR´DSHVDUGHDDOXQDFRPHoDUDPRVWUDUMiVHUFDSD]
de realizar a DFomR GH ³DEULU´ XP ILFKHLUR GH IRUPD DXWyQRPD DLQGD UHYHORX DOJXPD
insegurança e recorreu à ajuda do professor:

235

&ĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙ĞŽƐƉĂĚƌƁĞƐŶĂDĂƚĞŵĄƚŝĐĂĚŽϭǑŝĐůŽ

(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) - ͞YƵĂŶĚŽƉĞĚŝƉĂƌĂĂďƌŝƌŽƉƌŽŐƌĂŵĂWĂŝŶƚĞĚĞƉŽŝƐŽĨŝĐŚĞŝƌŽĚĂ
ƚĂƌĞĨĂ ͞:ĂƌĚŝŵ ĐŽůŽƌŝĚŽ͕͟ Ă DſŶŝĐĂ levantou o dedo para pedir ajuda. Quando me aproximei dela, tentei
convencê-ůĂĂƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƐĂĂĐĕĆŽƐŽǌŝŶŚĂ;͙ͿĂůƵŶĂƌĞǀĞůŽƵĂŝŶĚĂĂůŐƵŵĂŝŶƐĞŐƵƌĂŶĕĂƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚĂ
ĂĐĕĆŽ͘͟

Figura 186 - Produção da Mónica - Tarefa "Jardins coloridos"

Da análise da sua produção, é possível observar que a aluna mostrou ser capaz
de utilizar as ferramentas que lhe permitiram pintar as figuras da borboleta e da flor com
correcção. A acção de copiar e colar foram também realizadas com cuidado. Verifica-se
que a aluna teve também mais cuidado em arrastar as figuras para as células da grade
mas que não conseguiu terminar a tarefa no tempo previsto.
Durante a actividade ³)LJXUDV FRORULGDV´, a Mónica conseguiu realizar as acções
que lhe permitiram abrir o ficheiro para realizar a tarefa de forma autónoma. Foi possível
observar que a aluna utilizou correctamente as ferramentas do programa Paint. Utilizou a
³OXSD´ GD EDUUD GH IHUUDPHQWDV SDUD HIHFWXDU D VHOHFomR GDV ILJXUDV JHRPpWULFDV H
conseguiu arrastá-las para as células sem que ficassem a cobrir as linhas da grade. As
acções de seleccionar, copiar e colar foram também realizadas correctamente pela aluna
(figura seguinte).

Figura 187 - Produção da Mónica - Tarefa "Figuras coloridas"

Nas actividades ³5RXSDFRPOHWUDV´H³6HUSHQWHFRORULGD´DDOXQDFRQVHJXLXDEULU
os ficheiros do programa Paint sem a ajuda do professor/investigador. Mostrou, durante a
utilização do programa Paint nestas tarefas, ser capaz de realizar as acções de
seleccionar, copiar e colar com correcção.
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No entanto, a Mónica apresentou algumas dificuldades com a utilização da
IHUUDPHQWDGHWH[WRGXUDQWHDWDUHIDGR³3DWHWDGLYHUWLGR´1DVWDUHIDVDQWHULRUHV, apenas
se tinha utilizado esta ferramenta na escrita do nome dos alunos no ficheiro da
actividade. A explicação do funcionamento da ferramenta de texto tinha sido realizada em
todas as tarefas na imagem projectada do programa:
(Diário de Bordo - 7 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ŝŶŝĐŝŽƵ Ă ƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ ĚĂ ƚĂƌĞĨĂ ͞WĂƚĞƚĂ
ĚŝǀĞƌƚŝĚŽ͟ĐŽŵŶƷŵĞƌŽƐ͕ĂĂůƵŶĂŶĆŽĨŽŝĐĂƉĂǌĚĞĂůƚĞƌĂƌŽƚĂŵĂŶŚŽĚĂůĞƚƌĂ͘KƐƐĞƵƐŶƷŵĞƌŽƐĨŝĐĂƌĂŵŶƵŵ
ƚĂŵĂŶŚŽƌĞĚƵǌŝĚŽ;͘͘͘Ϳ͟

A aluna esteve com atenção a observar as indicações que foram dadas na
imagem projectada do programa sobre o funcionamento da ferramenta de texto do
SURJUDPD3DLQW1RVHXFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´FRQVHJXLXQDYHJDUQDEDUUDGHPHQXV
e pôr visível a barra de ferramentas de texto. Na reprodução do padrão com números, a
Mónica não conseguiu, no entanto, aumentar o tamanho dos números (ver figura
seguinte).

Figura 188 - Produção da Mónica - Tarefa "Pateta divertido"

Na resolução da WDUHID ³$PLJRV GR 0LFNH\´ D DOXQD FRQVHJXLX DEULU R ILFKHLUR
necessário para realizar a tarefa de forma autónoma e não apresentou dificuldades na
utilização das ferramentas de selecção e da lupa. As acções de seleccionar, copiar e
colar as figuras do Mickey, Minnie, Donald e Pluto foram também realizadas sem
dificuldades. Já no ficheiro do programa Paint, em que a Mónica teve que reproduzir o
padrão com números, apresentou uma evolução no que diz respeito à utilização da
ferramenta de texto. Verificou-se que os números que utilizou apresentam um tamanho
maior, o que revela que a Mónica conseguiu utilizar alguns dos recursos da barra de
ferramentas de texto do programa Paint (ver figura seguinte).
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Figura 189- Produção da Mónica - Tarefa "Amigos do Mickey "

Quando iniciou este estudo, a Mónica já tinha utilizado o programa Paint no seu
FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ 1R HQWDQWR DSUHVHQWDYD DSHQDV R FRQKHFLPHQWR GDV
ferramentas de desenho, preenchimento de cor e da borracha. Durante a realização das
tarefas propostas nesta investigação, a aluna passou a ter um melhor conhecimento do
Programa WHQGRDSUHQGLGRD QDYHJDU QR PHQXTXH OKHSHUPLWH ³$EULU´ H ³*XDUGDU´ XP
ficheiro, seleccionar, copiar e colar uma figura. Passou a ter um melhor conhecimento do
funcionamento das ferramentas que já tinha utilizado e passou a utilizar outras com mais
correcção, nomeadamente a ferramenta de seleccionar, a lupa e a ferramenta de texto.

4.1.4. Applets da NCTM
$ XWLOL]DomR GR DSSOHW GR 1&70 GXUDQWH D WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´ OHYDQWRX
algumas dificuldades à Mónica. A aluna não conseguiu acompanhar, no seu computador
³0DJDOKmHV´DVLQVWUXo}HVTXHRSURIHVVRULQYHVWLJDGRUWUDQVPLWLXSDUDTXHD aplicação
Java funcionasse. Conseguiu, QR HQWDQWR DFHGHU j SDVWD ³(VFROD´ H GHQWUR GD SDVWD
³7DUHIDVGH$EULO´VHOHFFLRQDUDSDVWD³3UH.´HGHSRLVRILFKHLUR³6WDUW´SDUDTXHD
aplicação Java iniciasse.
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞Dſnica não foi capaz de seguir as indicações que permitiam
executar o script ou control activex que permitia que a aplicação Java ;͙Ϳ^ſĐŽŵĂŵŝŶŚĂĂũƵĚĂĠƋƵĞŽ
ĂƉƉůĞƚŝŶŝĐŝŽƵŶŽƐĞƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘͟

Depois de ter tido a ajuda do professor/investigador para iniciar a aplicação Java,
a Mónica reconheceu que já a tinha utilizado durante a realização do pré-Teste de
competências matemáticas. No entanto, sentiu algumas dificuldades, no início da
exploração da tarefa, em colocar as figuras geométricas no lugar destinado. Essa
dificuldade tinha já acontecido durante a realização do pré-Teste de competências
matemáticas:
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(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞ƵƌĂŶƚĞĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ dĂƌĞĨĂ 2 do teste de competências
Matemáticas, a Mónica sentiu algumas dificuldades em largar as figuras geométricas no lugar certo. As
figuras eram soltas um pouco antes do lugar e elas voltavam para o lugar inicial, fazendo com que tivesse
ƋƵĞƌĞƉĞƚŝƌĂĂĐĕĆŽŶŽǀĂŵĞŶƚĞ;͘͘͘Ϳ͟

Apesar de ter sentido novamente essa dificuldade durante a realização da tarefa
³)LJXUDV FRORULGDV´ D DOXQD FRQVHJXLX FRQWLQXDU R SDGUmR FRUUHFWDPHQWH H PRVWURX WHU
compreendido as instruções do professor/investigador ao utilizar correctamente os botões
GHDFomR³UHVHWERDUG´TXDQGRWLQKDDLQWHQomRGHDQXODURTXHWLQKDIHLWRH³QH[WSDWWHUQ´
quando pretendia passar à actividade seguinte. A dificuldade que a aluna mostrou ao
largar as figuras geométricas antes do lugar correcto foi sendo ultrapassada durante a
tarefa. A aluna realizou esta tarefa com agrado e entusiasmo e considerou ter sido fácil a
utilização do applet:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞ DſŶŝĐĂ ĞƐƚĄ ƚŽĚĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ Ž ĂƉƉůĞƚ Ğ ŽƐ ƐĞƵƐ
botões (...) Por vezes ainda solta as figuras antes do lugar, o que faz com que tenha que repetir a acção.
ŽŵƉĂƌĂŽĂƉƉůĞƚĂƵŵũŽŐŽ;͙ͿKĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽĠŐƌĂŶĚĞĞƌĞǀĞůĂƋƵĞĂƚĂƌĞĨĂĠĚŽƐĞƵĂŐƌĂĚŽ͘͟

1DWDUHID³5HFWkQJXORVFRORULGRV´D0yQLFDIRLFDSD]GHVHJXLUDVLQGLFDo}HVGR
professor/investigador para que a aplicação Java funcionasse no seu computador
³0DJDOKmHV´ e FRQVHJXLX QDYHJDU DWp j SDVWD ³(VFROD´ H GHQWUR GD SDVWD ³7DUHID  GH
0DLR´VHOHFFLRQDUDSDVWD³3UHBNBNBSUREOHP´HGHSRLVRILFKHLUR³6WDUW´
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞DſŶŝĐĂĐŽŶƐĞŐƵŝƵĨĂǌĞƌĐŽŵƋƵĞŽĂƉƉůĞƚĨƵŶĐionasse no seu
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͘͟ ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƵ Ž ƐĞƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ŝŶƚĞƌĂŐŝƌ ĐŽŵ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕
alterando as cores dos rectângulos para criar um módulo de um padrão. No entanto, só conseguiu criar um
módulo que fosse uma resposta correcta ao problema colocado depois de ter visto a apresentação de outra
ĐŽůĞŐĂ;͘͘͘Ϳ͟

Figura 190 - Mónica a utilizar o applet no seu "Magalhães"

A Mónica conseguiu utilizar os botões do applet que lhe permitiram alterar as cores dos
rectângulos para criar um módulo do padrão. Durante a realização da tarefa e enquanto
utilizava o applet, a Mónica mostrou-se interessada e concentrada e utilizou ambos os
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botões de acção da aplicação que permitiam que a grade fosse preenchida com o módulo
do padrão criado pela aluna.
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞ĂůƵŶĂƵƚŝůŝǌŽƵo Applet da NCTM sem apresentar dificuldades e
escolheu ir colocando o módulo vez, após vez ŶĂ ŐƌĂĚĞ͕ ĞƐĐŽůŚĞŶĚŽ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ž ͞ďŽƚĆŽ͟ ƋƵĞ ůŚĞ
ƉĞƌŵŝƚŝĂƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƐĂĂĐĕĆŽ;͘͘͘Ϳ͟

Desde a primeira vez que foi utilizado um applet durante a parte empírica desta
investigação que a Mónica mostrou entusiasmo com a sua exploração. Também esta
aluna comparou esta aplicação a um jogo de computador. Apesar de ter revelado
algumas dificuldades iniciais em conseguir colocar a aplicação Java em funcionamento
no seu coPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ D DOXQD FRQVHJXLX UHDOL]DU XPD HYROXomR QDV VXDV
DSUHQGL]DJHQV H IRL FDSD] GH XWLOL]DU RV DSSOHWV QR VHX FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ $
interacção com as aplicações aconteceu sem grandes dificuldades e a acção de arrastar
as figuras geométULFDV QR DSSOHW GD WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´ HUD, já no final da
investigação, realizado com mais correcção. A exploração do 2º applet contribuiu para
dotar a aluna com um melhor conhecimento sobre o funcionamento de alguns botões de
acção que lhe permite estabelecer uma relação com a existência de outros botões em
outras aplicações informáticas.

4.1.5. Quadro Interactivo
$ 0yQLFD XWLOL]RX R 4XDGUR ,QWHUDFWLYR QD WDUHID ³5HFWkQJXORV FRORULGRV´ $LQGD
antes de utilizar esta ferramenta, mostrava um grande entusiasmo e manifestou, por
várias vezes, vontade de ir ao quadro.
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽ ĂŝŶĚĂ ƉƌŽĐĞĚŝĂ ă ĐĂůŝďƌĂŐĞŵ ĚĂƐ ĐĂŶĞƚĂƐ ŶŽ ƋƵĂĚƌŽ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽ͕ĂDſŶŝĐĂƚĂŵďĠŵŵŽƐƚƌŽƵĂůŐƵŵĂŝŵƉĂĐŝġŶĐŝĂƉŽƌŶĆŽƉŽĚĞƌŝƌůŽŐŽĂŽƋƵĂĚƌŽ;͘͘͘Ϳ͟

A Mónica só conseguiu encontrar um módulo de um padrão que desse a resposta
ao problema colocado depois da Lúcia ter apresentado a sua produção à turma. A aluna
criou, depois, QR DSSOHW QR VHX ³0DJDOKmHV´, um módulo de um padrão que depois foi
replicar no Quadro interactivo. Quando foi testar e apresentar aos colegas a sua
produção, apresentava grande entusiasmo:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞ĞƉŽŝƐĚĞƚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƵŵƉĂĚƌĆŽĐŽŵŽŵſĚƵůŽƌĞĐƚąŶŐƵůŽ
rosa, rectângulo amarelo, rectângulo verde, a Mónica foi ao Quadro interactivo apresentar a sua solução à
ƚƵƌŵĂ;͙ͿĂůƵŶĂƐĞŐƵƌŽƵŶĂĐĂŶĞƚĂƐĞŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌƋƵĂůƋƵĞƌƌĞĐĞŝŽĞƵƚŝůŝǌŽƵ-a para accionar os botões
ĚŽĂƉƉůĞƚƋƵĞůŚĞƉĞƌŵŝƚŝĂŵĞƐĐŽůŚĞƌĂƐĐŽƌĞƐƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌŽŵſĚƵůŽĚŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽ;͘͘͘Ϳ͟
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Depois de ter escolhido as cores e o número de elementos que constituíam o módulo do
seu padrão, escolheu, com a caneta do Quadro interactivo, o botão que accionava a
opção de preenchimento da grade módulo a módulo:
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞Mónica preferiu escolher o botão que fazia o preenchimento
das células da grade módulo a módulo. Essa escolha permitiu à aluna utilizar mais vezes a caneta do Quadro
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽ;͘͘͘Ϳ͟

O contacto com o Quadro interactivo aconteceu sem ter originado, na aluna, qualquer tipo
de inibição, pelo contrário, mostrou-se entusiasmada com a sua utilização e apresentou,
sempre, durante a tarefa, vontade de ir mais vezes ao Quadro.
Pode-se concluir que a ida ao Quadro interactivo foi, para a aluna, uma boa
experiência. A sua utilização trouxe-lhe maior motivação e contribuiu para que a Mónica
se empenhasse na procura de uma resposta correcta para o problema colocado. Utilizou
a caneta do Quadro com naturalidade sem ter estranhado a sua utilização. O contacto
com o Quadro aconteceu sem qualquer receio e a aluna conseguiu interagir com o Applet
de forma correcta.

4. 2. Competências matemáticas Ȃ Padrões

4.2.1. Leitura e descrição de Padrões
Quando a Mónica realizou o teste de competências Matemáticas (pré-Teste),
afirmou não conseguir ler o padrão apresentado (Grelha de Observação - Anexo IX) e
afirmou não conhecer o significado da palavra padrão:
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝăDſŶŝĐĂƐĞĐŽŶƐĞŐƵŝĂůĞƌŽƉĂĚƌĆŽƋƵĞůŚĞ
apresentei na Tarefa 1, reagiu à pergunta com alguma estranheza e respondeu dizendo que não conseguia
ůĞƌŽƋƵĞĞƐƚĂǀĂŶŽĞĐƌĆ;͘͘͘Ϳ͟

'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³&DUDV VRUULGHQWHV´ D DOXQD SDUWLFLSRX FRP
entusiasmo na leitura colectiva dos padrões apresentados para exploração. Quando lhe
foi proposto que lesse o padrão que tinha criado na ficha de trabalho, apresentou-se um
pouco nervosa mas ao mesmo tempo confiante:
(Diário de Bordo ʹ 16 de Abril de 2009) ʹ ͞ĂůƵŶĂůġŽƉĂĚƌĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĐŽŵĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂ
preocupaçãŽĞŵĨĂǌĞƌĂůĞŝƚƵƌĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽƌƌĞĐƚĂ͘͟
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(Registo videográfico 16 de Abril de 2009) ʹ ͞ĂůƵŶĂůġŽƉĂĚƌĆŽƋƵĞĐƌŝŽƵ͗͞- Cara laranja, cara verde, cara
ůĂƌĂŶũĂ͕ĐĂƌĂǀĞƌĚĞ͕ĐĂƌĂůĂƌĂŶũĂ͕ĐĂƌĂǀĞƌĚĞ͕ĐĂƌĂůĂƌĂŶũĂ͕ĐĂƌĂǀĞƌĚĞ͕ĐĂƌĂůĂƌĂŶũĂ͕ĐĂƌĂǀĞƌĚĞ͘͟͟

Na leitura do seu padrão, a Mónica apresentou-se interessada e bastante cuidadosa e
mostrou que esteve com atenção durante a exploração dos padrões apresentados no
programa Já Está ao referir a cor e a forma da figura do seu padrão.

Figura 191 - Mónica durante a leitura do padrão da tarefa "Caras sorridentes"

Na exploração da tareID ³$QLPDLV DPLJRV´ D 0yQLFD IRL FDSD] GH OHU R SDGUmR
apresentado com correcção e considerou que estava bem escrito:
(Diário de Bordo ʹ 21 de Abril de 2009) ʹ ͞DſŶŝĐĂĞƐƚĂǀĂƐĞŶƚĂĚĂũƵŶƚŽĂŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͘&Žŝlhe perguntado se considerava que o padrão apresentado estava bem escrito. A aluna disse que sim e
ĞǆƉůŝĐŽƵƋƵĞĂƐĞŐƵŝƌĂŽĐĆŽĐĂƐƚĂŶŚŽǀŝŶŚĂƐĞŵƉƌĞƵŵŐĂƚŽĂŵĂƌĞůŽ;͙Ϳ͟

Foi depois proposto à aluna que criasse um padrão no programa Paint com as
figuras do cão e do gato. A aluna teve o cuidado, uma vez mais, de, na leitura do padrão,
referir a forma e a cor das figuras utilizadas:
(Registo videográfico - 21 de Abril de 2009) ʹ ͞ĂůƵŶĂůġŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽ͗͞- Cão amarelo, gato verde, gato
verde, cão amarelo, gato verde, gato verde, cão amarelo, gato verde, gato verde, cão amarelo, gato verde,
ŐĂƚŽǀĞƌĚĞ͙͟͟

Na actividade ³9LDWXUDVDOHJUHV´, a aluna voltou a ler o seu padrão, manifestando
a preocupação em referir as propriedades cor e forma das figuras:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽĐŚĞŐŽƵĂƐƵĂǀĞǌĚĞůĞƌŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽ͕ĂDſŶŝĐĂĨŝĐŽƵ
toda contente. Em seguida começou: ͞- Carrinha amarela, carrinha amarela, carro vermelho, carrinha
amarela, carrinha amarela, carro vermelho, carrinha amarela, carrinha amarela, carro vermelho, ͙͟͟

$ 0yQLFD QmR FRQVHJXLX WHUPLQDU R SUHHQFKLPHQWR GD JUDGH GD WDUHID ³-DUGLP
FRORULGR´ FRP DVILJXUDV GD ERUEROHWD H GDIORU4XDQGRIRLSURSRVWR j DOXQD SDUD OHU D
parte do padrão que tinha conseguido criar, a aluna apresentou algumas dúvidas na sua
leitura pois tinha pintado as asas das borboletas com cores diferentes.
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(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞DſŶŝĐĂƐĞŶƚŝƵĂůŐƵŵĂƐĚƷǀŝĚĂƐƋƵĂŶƚŽăĨŽƌŵĂĚĞůĞƌŽƉĂĚƌĆŽ
ƋƵĞ ƚŝŶŚĂ ĐƌŝĂĚŽ ŶĂ ƚĂƌĞĨĂ ͞:ĂƌĚŝŵ ĐŽůŽƌŝĚŽ͘͟ ĞƉŽŝƐ ĚĞ ƚĞƌ ƉĞŶƐĂĚŽ Ƶŵ ƉŽƵĐŽ Ă Ăluna leu: ͞- Borboleta
verde, flor cor-de-rosa, flor cor-de-rosa, borboleta verde, flor cor-de-rosa, flor cor-de-ƌŽƐĂ;͙Ϳ͟Quando lhe
perguntei por que razão tinha lido borboleta verde, a aluna justificou-se dizendo que assim era mais fácil
;͘͘͘Ϳ͟

Figura 192 - Produção da Mónica - Tarefa "Jardins coloridos"

Na actividade ³5RXSD FRP OHWUDV´ D DOXQD YROWRX D OHU FRUUHFWDPHQWH R SDGUmR
apresentado no ficheiro do programa Já Está, referindo as propriedades forma e cor:
(Diário de Bordo ʹ 29 de Abril de 2009) ʹ ͞- YƵĂŶĚŽĐŚĞŐŽƵĂƐƵĂǀĞǌĚĞůĞƌŽƉĂĚƌĆŽĚĂƚĂƌĞĨĂ͞Zoupa com
ůĞƚƌĂƐ͕͟ĂDſŶŝĐĂůĞƵ͗͞- Camisola vermelha, camisola vermelha, camisola azul, camisola vermelha, camisola
ǀĞƌŵĞůŚĂ͕ĐĂŵŝƐŽůĂĂǌƵů͕͙͟͟

Quando lhe foi proposto que lesse o padrão que tinha criado na actividade
³6HUSHQWH FRORULGD´ FRP DV ILJXUDV GDs serpentes, a Mónica teve o cuidado de fazer
referência à forma e cor das serpentes:
(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ;͙Ϳ͕ Ă ĂůƵŶĂ ůĞƵ͗ ͞- Serpente-maçã, serpente laranja, serpente
castanha, serpente-maçã, serpente laranja, serpente castanha, serpente-ŵĂĕĆ͕ƐĞƌƉĞŶƚĞůĂƌĂŶũĂ͘͟

Apesar de não ter conseguido reproduzir correctamente com letras o padrão que
tinha criado, mostrou muito agrado em o ler.
(Diário de Bordo ʹ 30 de Abril de 2009) ʹ ͞DſŶŝĐĂůĞƵŽƉĂĚƌĆŽĐŽŵĂƐůĞƚƌĂƐ͗͞-BBJ, BBJ, BBJ, BBJ, BBJ, B.
A aluna achou bastante divertido ler o padrão com letras.͟

Quando iniciou esta investigação, a Mónica mostrou, durante a realização da
Tarefa 1 do pré-Teste de competências matemáticas, que não era capaz de ler
correctamente um padrão. Também desconhecia o significado da palavra padrão. Ao
longo da intervenção didáctica, a aluna conseguiu desenvolver competências que lhe
permitiram ler os diferentes tipos de padrões apresentados nas tarefas. A leitura foi sendo
realizada com mais correcção e segurança, tendo manifestado a preocupação em referir
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as propriedades das figuras como a cor, a forma e o tamanho. Pela alegria que
manifestou, considera-se que as tarefas que envolvem a leitura de padrões são do
agrado da aluna.

4.2.2. Identificação do módulo do padrão
A Mónica não conseguiu identificar correctamente o módulo de um padrão no
início da investigação. De acordo com o Diário de Bordo (pré-Teste Matemático), quando
na Tarefa 1 do pré-Teste de competências matemáticas (Grelha de Observação - Anexo
IX) lhe foi perguntado o que se repetia na figura, a aluna apenas fez uma referência às
cores amarelo e azul.
Durante a exploração da actividade ³&DUDVVRUULGHQWHV´HGHSRLVGHWHUOLGRRVHX
padrão, a aluna refere que apenas se repete o cor-de-laranja e o verde. Não fez
referência à forma da figura apesar de, na leitura do padrão, o ter referido (Diário de
Bordo ± 20 de Abril de 2009).
1D WDUHID ³$QLPDLV DPLJRV´ D DOXQD VHQWLX DOJXPDV GLILFXOGDGHV HP LGHQWLILFDU
correctamente o módulo do padrão do tipo ABB, ABB$%%«que tinha criado, mesmo
depois de o ter lido correctamente:
(Registo videográfico - 21 de Abril de 2009) - ͞KƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉĞƌŐƵŶƚĂ͗͞- YƵĂůĠŽŵſĚƵůŽĚŽƚĞƵƉĂĚƌĆŽ͍͟ A
aluna responde: ͞- Cão amarelo, gato verde, cão amarelo gato verde, cão amarelo ŐĂƚŽ ǀĞƌĚĞ͙͟ O
professor interrompe e pergunta de novo: ͞- YƵĂůĠŽŵſĚƵůŽĚŽƚĞƵƉĂĚƌĆŽ͍͟ A aluna pensa um pouco e
responde: ͞- ĂĐŽƌ͘͟ Faz silêncio durante uns momentos e continua: ͞- ŵĂƌĞůŽĞǀĞƌĚĞ͘͟ Ouvem-se alguns
colegas a querer responder e o professor pede para que deixem a aluna responder. O professor pergunta
de novo: ͞- YƵĂůĠŽŵſĚƵůŽĚŽƚĞƵƉĂĚƌĆŽ͍͟ A aluna pensa um pouco e responde: ͞- Cão amarelo, gato
ǀĞƌĚĞ͘͟ O professor interroga: ͞- ^ſ͍͘͘͘YƵĂŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƚĞŵŽŵſĚƵůŽĚŽƚĞƵƉĂĚƌĆŽ͍͟ A aluna responde:
͞- ŽŝƐ͙ (e depois corrige) três (fazendo o gesto com os dedos)͘͟ O professor pergunta: ͞- Quais são os
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚŽŵſĚƵůŽĚŽƚĞƵƉĂĚƌĆŽ͍͟ A aluna sorri e responde: ͞- ĆŽ͕ŐĂƚŽ͕ŐĂƚŽ͘͟͟

Na actividade ³9LDWXUDV DOHJUHV´ D 0yQLFD VHQWLX menos dificuldades em
identificar o módulo do padrão que estava a criar no ficheiro do programa Paint do tipo
$$%$$%$$%«:
(Diário de Bordo ʹ 22 de Abril de 2009) ʹ ͞WĞƌŐƵŶƚĞŝ ă DſŶŝĐĂ ƐĞ ĞƌĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ž ŵſĚƵůŽ ĚŽ
padrão que estava a criar com a carrinha e com o carro. A aluna pensou um pouco e respondeu: ͞- Carrinha
ĂŵĂƌĞůĂ͕ĐĂƌƌŝŶŚĂĂŵĂƌĞůĂ͕ĐĂƌƌŽǀĞƌŵĞůŚŽ͘͟;͙Ϳ͟
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'XUDQWH D UHDOL]DomR GD WDUHID ³-DUGLP FRORULGR´ H DSHVDU GH D DOXQD QmR WHU
conseguido preencher toda a grade com as figuras da borboleta e da flor, identificou o
PyGXORGRSDGUmRGRWLSR$%%$%%$%%«TXHHVWDYDDFULDU
(Diário de Bordo ʹ 23 de Abril de 2009) ʹ ͞EĂ ƚĂƌĞĨĂ ͞:ĂƌĚŝŵ ĐŽůŽƌŝĚŽ͕ Ă DſŶŝĐĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ž
módulo do padrão como sendo constituído por três elemeŶƚŽƐ͗͞-Borboleta verde, flor cor-de-rosa, flor corde-ƌŽƐĂ͘͟ ;͙Ϳ͟

Na actividade ³)LJXUDV FRORULGDV´ D DOXQD FRQVHJXLX LGHQWLILFDU FRUUHFWDPHQWH R
PyGXORGHXPSDGUmRGRWLSR$%&$%&$%&«criado no applet do NCTM utilizado:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽ Ă DſŶŝĐĂ ĂƌƌĂƐƚĂǀĂ ĂƐ ĨŝŐƵƌĂƐ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ŽƐ
ůƵŐĂƌĞƐ ŶŽ ĂƉƉůĞƚ ĚŽ EdD ŶŽ ƐĞƵ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ͞DĂŐĂůŚĆĞƐ͕͟ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ-lhe se conseguia identificar o
módulo daquele padrão. A aluna pensou um pouco e respondeu: ͞- Círculo roxo, triângulo verde, quadrado
ĂŵĂƌĞůŽ͘͟;͙Ϳ͟

Ainda durante a realização desta tarefa, foi proposto à aluna que completasse um padrão
num ficheiro do programa Paint com figuras geométricas. Nesta tarefa ,a aluna sentiu
muitas dificuldades para descobrir qual a figura que completava o módulo do padrão:
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝăDſŶŝĐĂƐĞũĄƚŝŶŚĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĂƐĨŝŐƵƌĂƐƋƵĞ
compunham o módulo do padrão, a aluna respondeu-me que não. Pela forma como a aluna analisava as
figuras do fichĞŝƌŽĚĂǀĂĂĞŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞĞƐƚĂǀĂĂƐĞŶƚŝƌĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐ;͙Ϳ͟

'XUDQWHDUHDOL]DomRGDWDUHID³5RXSDFRPOHWUDV´DDOXQDIRLFDSD]GHLGHQWLILFDU
correctamente o módulo do padrão apresentado no programa Já Está do tipo AAB, AAB,
$$%«
Na actividade ³6HUSHQWHFRORULGD´D0yQLFDFRQVHJXLXLGHQWLILFDURPyGXORGHXP
SDGUmRGRWLSR$%&$%&$%&«TXHWLQKDFULDGRFRPRUHFXUVRGDVWUrVVHUSHQWHV
(Diário de Bordo - 30 de Abril de 2009) ʹ ͞DſŶŝĐĂĐŽŶƐĞŐƵŝƵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽŵſĚƵůŽĚŽƉĂĚƌĆŽƋƵĞĐƌŝŽƵ
sem dificuldade. Enumerou os três elementos do módulo e leu-o da seguinte forma: ͞- Serpente-maçã,
ƐĞƌƉĞŶƚĞůĂƌĂŶũĂ͕ƐĞƌƉĞŶƚĞĐĂƐƚĂŶŚĂ͘͟͟

A Mónica conseguiu, também, identificar correctamente o módulo do padrão que
tinha criado no ficheiro do programa Paint com figuras geométricas do tipo AB, AB,
$%«
(Diário de Bordo - 30 de Abril de 2009) ʹ ͞ŶƋƵĂŶƚŽ Ă ĂůƵŶĂ ĞƐƚĂǀĂ Ă ĐƌŝĂƌ Ƶŵ ƉĂĚƌĆŽ ŶƵŵ ĨŝĐŚĞŝƌŽ ĚŽ
programa Paint com figuras geométricas, aproximei-me e perguntei-lhe qual era o módulo do padrão que
estava a criar. Sem revelar qualquer dificuldade, a aluna respondeu: ͞- Círculo cor-de-rosa, triângulo
ĂŵĂƌĞůŽ͘͟ ;͙Ϳ͟
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Na actividade ³&DUDV FRP ULWPRV´ D 0yQLFD FRQVHJXLX LGHQWLILFar correctamente
os elementos do módulo do padrão do tipo ABC, ABC, ABC que tinha criado num ficheiro
do programa Paint.
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝăDſŶŝĐĂƋƵĂŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƚŝŶŚĂŽŵſĚƵůŽ
do padrão que estava a criar, a aluna respondeu: ͞- dƌġƐ͘͟ Pedi-lhe para me dizer quais eram e ela
respondeu: ͞- Quadrado vermelho, tƌŝąŶŐƵůŽǀĞƌĚĞ͕ƌĞĐƚąŶŐƵůŽĂǌƵů͘͟ ;͙Ϳ͟

Na actividade ³5HFWkQJXORV FRORULGRV´ D DOXQD DSUHVHQWRX DOJXPDV GLILFXOGDGHV
em conseguir encontrar o módulo de um padrão que criasse células da mesma cor na
diagonal do applet do NCTM.
(Diário de Bordo ʹ 6 de Maio de 2009) ʹ ͞^ſĚĞƉŽŝƐĚĞƚĞƌǀŝƐƚŽĂ>ƷĐŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐĞƵƉĂĚƌĆŽĠƋƵĞĂ
Mónica foi capaz de encontrar um módulo que respondesse ao desafio colocado no seu computador
DĂŐĂůŚĆĞƐ ;͙Ϳ YƵĂŶĚŽ ůŚĞ ƉĞĚŝ ƋƵĞ ŵĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƐƐĞ Ž ŵſĚƵůŽ͕ Ă ĂůƵŶĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƵ͗ ͞- Rectângulo rosa,
rectângulo amarelo, rectângulo verde.͟͟

Na resolução da WDUHID³3DWHWDGLYHUWLGR´DDOXQDQmRDSUHVHQWRXGLILFXOGDGHVHP
identificar o módulo do padrão como sendo constituído pelas figuras Pateta grande,
Pateta médio e Pateta pequeno (Diário de Bordo ± 7 de Maio de 2009).
1D WDUHID ³$PLJRV GR 0LFNH\´IRL SURSRVWR jDOXQDTXH FRPSOHWDVVHXP SDGUmR
com as figuras do Mickey, Donald e Minnie. A Mónica sentiu bastantes dificuldades em
identificar correctamente o módulo do padrão:
(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞Quando perguntei à Mónica se já tinha identificado o módulo do
ƉĂĚƌĆŽ ƋƵĞĞƐƚĂǀĂ Ă ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ŶĂƚĂƌĞĨĂ ͞ŵŝŐŽƐ ĚŽ DŝĐŬĞǇ͕͟ Ă ĂůƵŶĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƵ-me dizendo que ainda
ĞƐƚĂǀĂ Ă ƉĞŶƐĂƌ ;͙Ϳ WĂƐƐĂĚŽ ĂůŐƵŵ ƚĞŵƉŽ ǀŽůƚĞŝ Ă ƉĞƌŐƵŶƚĂƌ-lhe e a aluna respondeu-me que ainda não
ƚŝŶŚĂĚĞƐĐŽďĞƌƚŽŽŵſĚƵůŽĚŽƉĂĚƌĆŽ;͘͘͘Ϳ͟

1D WDUHID ³)LJXUDV DOHJUHV´ D DOXQD WLQKD GH FRPSOHWDU XP SDGUmR FRP ILJXUDV
geométricas. Conseguiu identificar correctamente o módulo de um padrão do tipo ABC«
(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞƌŐƵŶƚĞŝăDſŶŝĐĂƐĞĐŽŶƐĞŐƵŝĂĚŝǌĞƌ-me qual era o
módulo do padrão, a aluna respondeu-me: ͞- ZĞĐƚąŶŐƵůŽĂǌƵů͕dƌŝąŶŐƵůŽĂŵĂƌĞůŽ͕ƋƵĂĚƌĂĚŽǀĞƌŵĞůŚŽ͘͟͟

Na actividade ³5RXSDFRPQ~PHURV´D0yQLFDFRQVHJXLXLGHQWLILFDURPyGXOo do
padrão que tinha criado na ficha de trabalho:
(Diário de Bordo ʹ 19 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽƉĞĚŝăDſŶŝĐĂƋƵĞŵĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƐƐĞŽŵſĚƵůŽĚŽƉĂĚƌĆŽ
que estava a criar na ficha de trabalho, a aluna respondeu: ͞- Camisola cor-de-rosa, camisola amarela,
camisola cor-de-ůĂƌĂŶũĂ͘͟͟
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Podemos concluir que, ao longo da intervenção didáctica, a Mónica conseguiu
desenvolver competências que lhe permitiram ultrapassar algumas dificuldades que tinha
apresentado na identificação do módulo de um padrão durante a realização do pré-Teste
de competências matemáticas. A aluna passou a estar atenta às diferentes propriedades
das figuras que compunham os padrões e conseguiu identificar o módulo de diferentes
tipos de padrões, fossem eles constituídos por figuras geométricas, letras, cores ou
outras imagens. E apresentados em linhas ou em grade. Verificou-se que nas tarefas em
que lhe foi proposto completar um padrão, se tornou mais difícil identificar o módulo. No
entanto, no final da investigação e durante as Tarefas 1 e 4 do pós-Teste de
competências Matemáticas, a aluna mostrou ser capaz de identificar um módulo em
situações de completar padrões.

4.2.3. Reprodução de um padrão
Quando foi proposto à Mónica que reproduzisse o padrão da serpente da Tarefa 1
do pré-Teste de competências matemáticas, a aluna não foi capaz de realizar a
UHSURGXomRGRSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«FRPFRUUHFomR YHUILJXUDVHJXLQWH 

Figura 193 - Produção da Mónica - Exercício 1 do pré-Teste Matemático

(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞;͙Ϳ Ă DſŶŝĐĂ ŶĆŽ ĨŽŝ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌ ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ž
padrão da Tarefa 1 com cores. A aluna mostrou apenas a intenção de experimentar e utilizar as cores
disponíveis no ambiente do programa Já Está ;͙Ϳ Quando lhe perguntei se era capaz de reproduzir o padrão
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĞƚƌĂƐŽƵŶƷŵĞƌŽƐ͕ĂĨŝƌŵŽƵŶĆŽƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞŽĨĂǌĞƌ͘͟

Depois de terem sido exploradas várias tarefas em que a Mónica leu, criou,
FRPSOHWRXHFRQWLQXRXSDGU}HVQDVH[WDWDUHIDGHVWDLQYHVWLJDomR³5RXSDFRPOHWUDV´
foi-lhe proposto que reproduzisse o padrão explorado no programa Já Está com letras
numa ficha GHWUDEDOKR$DOXQDUHSURGX]LXRSDGUmRGRWLSR$$%$$%$$%«FRPDV
OHWUDV050505«QDVXDILFKDGHWUDEDOKR YHUILJXUDVHJXLQWH 
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Figura 194 - Produção da Mónica - Tarefa "Roupa com letras"

A Mónica não conseguiu fazer a reprodução do padrão com letras de forma
correcta. Apenas utilizou as letras MR para reproduzir um padrão que tinha um módulo
composto por três elementos.
1DWDUHID³6HUSHQWHFRORULGD´IRLSURSRVWRj0yQLFDTXHUHSURGX]LVVHXPSDGUmR
com letras em dois momentos. No 1º momento e após a exploração do padrão
apresentado no Já Está, a aluna reproduziu correctamente um padrão do tipo ABC com
as letras MJR (ver figura seguinte).

Figura 195 - Produção da Mónica - reprodução do padrão com letras - Tarefa 7 (1º momento)

No entanto, no 2º momento, a Mónica não foi capaz de reproduzir correctamente com
letras o padrão com o módulo do tipo ABC que tinha criado com as serpentes coladas
numa tira de cartolina. A aluna conseguiu identificar o número de elementos do módulo
mas não foi capaz de os reproduzir correctamente com letras (ver figuras seguintes).

Mónica

Figura 196 - Produções da Mónica - reprodução do padrão com letras - Tarefa 7 (2º momento)

Na actividade ³&DUDV FRP ULWPR´ D 0yQLFD FULRX XP SDGUmR do tipo ABC, ABC,
$%&«num ficheiro do programa Paint, que reproduziu com o som do bater das palmas,
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do bater o pé no chão e o som de um estalo de boca. A Mónica não se mostrou inibida
quando reproduziu o seu padrão com os sons e mostrou gostar de realizar este tipo de
actividades:
(Diário de Bordo ʹ 5 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿĂDſŶŝĐĂƵƚŝůŝǌĂŽƐŽŵĚŽďĂƚĞƌĚĂƐƉĂůŵĂƐ͕ĚŽďĂƚĞƌŽƉĠŶŽ
ĐŚĆŽ Ğ Ž ƐŽŵ ĚĞ Ƶŵ ĞƐƚĂůŽ ĚĞ ďŽĐĂ ;͙Ϳ ŶƋƵĂŶƚŽ Ă ƚƵƌŵĂ ĞƐƚĂǀĂ Ğŵ ƐŝůġŶĐŝŽ, ela conseguiu reproduzir
correctamente os elementos da grade do ƐĞƵƉĂĚƌĆŽ;͙Ϳ͟

Na actividade ³3DWHWDGLYHUWLGR´a Mónica reproduziu o padrão com os números 8,
9 e 10, revelando não ter tido em atenção a propriedade tamanho das figuras do Pateta.

Figura 197 - Produção da Mónica - reprodução de um padrão com números - Tarefa 10

(Diário de Bordo ʹ 7 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿĂDſŶŝĐĂƌĞĂůŝǌŽƵĂƌĞprodução de um padrão do tipo ABC,
͕͕͙ĐŽŵŽƐŶƷŵĞƌŽƐϴ͕ϵĞϭϬ͘ƉĞƐĂƌĚĞƚĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽŶƷŵĞƌŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐ
que compunham o módulo do padrão, a aluna não teve em atenção a propriedade do tamanho
apresentado pelas figuras do PateƚĂ;͘͘͘Ϳ͟

Ainda em relação à mesma tarefa, mas num ficheiro do programa Paint, depois de
ter sido explorada no grupo/turma a situação anterior, conseguiu continuar correctamente
RSDGUmRHFRORFDUWRGRVRV³3DWHWDV´QRGHYLGROXJDURUGHQDGRVGR3DWHWDJUDnde para
o Pateta pequeno. Numa grade de um ficheiro do programa Paint, a aluna reproduziu o
padrão com os números 90, 20 e 0. Verifica-se assim uma evolução em termos de
desempenho da aluna em relação à actividade anterior. Na grade do ficheiro do programa
Paint, a aluna mostrou ter sido capaz de utilizar os números com sentido, ordenando-os
de acordo com o tamanho das figuras do Pateta (ver figura seguinte).

Figura 198 - Produção da Mónica - reprodução do padrão com números - Paint ʹ Tarefa 10
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1DDFWLYLGDGH³$PLJRVGR0LFNH\´DDOXQDFULRXXPSDGUmRGRWLSR$%&'$%&'
$%&'«FRPDVILJuras da Minnie, do Pluto, do Donald e do Mickey. Quando chegou o
momento de o reproduzir com os números, a Mónica utilizou os números 1, 2, 3 e 4,
realizando, assim, a actividade com correcção (ver figura seguinte).

Figura 199 - Produção da Mónica - reprodução do padrão com números - Paint ʹ Tarefa 11

(Diário de Bordo ʹ 12 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ Ă DſŶŝĐĂ ĂĨŝƌŵŽƵ, por mais que uma vez, durante o
desenrolar da actividade, ƋƵĞĠŵƵŝƚŽĚŝǀĞƌƚŝĚŽƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌŽƐƉĂĚƌƁĞƐĐŽŵĂƐůĞƚƌĂƐĞĐŽŵŽƐŶƷŵĞƌŽƐ;͙Ϳ͟

Na actividade ³)LJXUDVDOHJUHV´GHSRLVGHWHUFRPSOHWDGRXPSDGUmRQXPDILFKD
de trabalho, foi proposto à Mónica que o reproduzisse com números no verso da ficha. A
aluna reproduziu esse padrão com os números 9, 10 e 8 (ver figura seguinte).

Figura 200 - Produção da Mónica - reprodução com
números - ficha de trabalho ʹ Tarefa 12

(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞;͙ͿĞŶƋƵĂŶƚŽƌĞƉƌŽĚƵǌŝĂŽƉĂĚƌĆŽĐŽŵŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͕ƉĞƌŐƵŶteiůŚĞƉŽƌƋƵĞŵŽƚŝǀŽĞƐƚĂǀĂĂƵƚŝůŝǌĂƌĂƋƵĞůĞƐŶƷŵĞƌŽƐ;͙ͿƌĞƐƉŽŶĚĞƵƋƵĞĂƐĞŐƵŝƌĂŽϵǀŝŶŚĂŽϭϬĞĚĞƉŽŝƐ
ĞƌĂŽϴĞƋƵĞĞƌĂƐĞŵƉƌĞĂƐƐŝŵ;͙Ϳ͟

A Mónica mostrou ter tido em atenção o número de elementos que constituíam o módulo
do padrão que teve que reproduzir. Verificou-se, também, que, ao longo das tarefas em
que foram utilizados os números para reproduzir os módulos dos padrões, a Mónica
mostrou interesse em utilizar diferentes números nessas tarefas.
1D WDUHID ³5RXSD FRP Q~PHURV´ IRL SURSRVWR j 0yQica que reproduzisse com
números o padrão que tinha criado na ficha de trabalho. A aluna tinha criado um padrão
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GR WLSR $%& $%& $%&« 2SWRX SRU UHSURGX]LU a cor-de-rosa com o número 9, a cor
amarela com o número 8 e a cor-de-laranja com o número 90 (ver figura seguinte).

Figura 201 - Produção da Mónica - reprodução com números ʹ Tarefa 13

(Diário de Bordo ʹ 13 de Maio) ʹ ͞;͙ͿũƵƐƚŝĨŝĐŽƵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐŶƷŵĞƌŽƐƉĞůŽĨĂĐƚŽĚĞƋƵĞ͕ƐĞŐƵŶĚŽĂ
aluna, ter querido ordenar as camisolas por tamanho: tamanho normal, tamanho pequeno e tamanho
grande. Quando lhe disse que, na ficha, elas tinham todas o mesmo tamanho, a aluna disse que era a fazer
ĚĞĐŽŶƚĂ;͙ͿƐƐŝŵ͕ƉĂƌĂĂĂůƵŶĂ͕ŽƚĂŵĂŶŚŽŶŽƌŵĂůƐĞƌŝĂŽϵ͕ŽƚĂŵĂŶŚŽƉĞƋƵĞŶŽŽϴĞŽƚĂŵĂŶŚŽŐƌĂŶĚĞ
ŽϵϬ͘͟

Durante a realização do teste de competências Matemáticas em situação de pósTeste (Grelha de Observação - Anexo VIII), a Mónica não apresentou dificuldades em
reproduzir o padrão da Tarefa 1 com cores GRWLSR$$%$$%$$%«
Quando lhe foi pedido que reproduzisse esse padrão com letras, a aluna utilizou as letras
AAB e, na reprodução do padrão com números, utilizou os números 112 (ver figura
seguinte).

Figura 202 - Produção da Mónica ʹ Exercício 1 do pós-Teste Matemático

Pode-se concluir que a Mónica conseguiu, durante esta investigação, ultrapassar
algumas dificuldades que tinha manifestado no início do estudo no que diz respeito à
reprodução de um padrão com cores, letras e números. Com o desenvolvimento das
diferentes actividades, foi possível observar que a aluna passou a conseguir reproduzir,
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com correcção, diferentes tipos de padrão com letras e com números. As letras e os
números foram FRORFDGRV QRV OXJDUHV GD JUDGH FRUUHFWDPHQWH H QD DFWLYLGDGH ³3DWHWD
GLYHUWLGR´D0yQLFDXWLOL]RXQDUHSURGXomRGRSDGUmRRVQ~PHURVFRPVHQWLGR$SHVDU
de estar a frequentar o 1º ano de escolaridade, foi, durante as diferentes actividades em
que lhe foi proposto reproduzir um padrão com números, capaz de utilizar diferentes
números compreendidos entre o 0 e o 90.

4.2.4. Continuação de um padrão
Durante a realização da Tarefa 2 do pré-Teste de competências matemáticas, foi
proposto à Mónica que continuasse um padrão com figuras geométricas num applet do
NCTM. A aluna, apesar de por vezes largar as figuras um pouco antes do lugar correcto,
conseguiu continuar correctamente o padrão.
(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞;͙ͿĂDſŶŝĐĂĐŽŶƐĞŐƵŝƵĐŽŶƚŝŶƵĂƌcorrectamente o padrão
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽĂƉƉůĞƚĚŽEdDŶŽǆĞƌĐşĐŝŽϮĚŽƚĞƐƚĞĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐDĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ;͙Ϳ͟

Também na actividade ³)LJXUDV FRORULGDV´ D 0yQLFD FRQVHJXLX FRQWLQXDU R
padrão apresentado no applet da NCTM correctamente. A aluna foi arrastando as figuras
geométricas para o lugar correcto, conseguindo continuar o padrão do tipo ABC, ABC,
$%&«
(Diário de Bordo ʹ 28 de Abril de 2009) ʹ ͞;͙Ϳ Ă DſŶŝĐĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ Ž ƉĂĚƌĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ŶŽ
applet do NCTM com mais segurança, conseguindo colocar as figuras geométricas nos lugares correctos.͟

Na actividade ³3DWHWD GLYHUWLGR´ QmR VHQWLX GLILFXOGDGHVHP FRQWLQXDU R SDGUmR FRP DV
figuras do Pateta grande, médio e pequeno. No ficheiro do programa Paint, conseguiu
copiar e colar as figuras seguindo a ordem do módulo de padrão do tipo ABC, ABC, ABC,
«(Diário de Bordo ± 7 de Maio de 2009)

Figura 203 - Produção da Mónica - Tarefa "Pateta divertido"
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Em todas as situações da investigação em que foi proposto à Mónica que
continuasse um padrão, a aluna não revelou dificuldades. Isso verificou-se durante a
realização do teste de competências matemáticas, em situação de pré-Teste e pós-Teste,
HWDPEpPQDH[SORUDomRGDVWDUHIDV³)LJXUDVFRORULGDV´H³3DWHWDGLYHUWLGR´

4.2.5. Completamento de um padrão
No que diz respeito ao completamento de padrões, a Mónica sentiu algumas
dificuldades, que foram logo visíveis quando foi lhe proposto a resolução da Tarefa 4 do
pré-Teste de competências matemáticas (Grelha de Observação - Anexo IX). A aluna
utilizou as cores de forma a colorir a linha de baixo igual à de cima (figura seguinte).

Figura 204 - Produção da Mónica - Exercício 4 do pré-Teste Matemático

(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞ DſŶŝĐĂ ŵŽƐƚƌĂǀĂ ŵƵŝƚŽ ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ com a utilização do
computador na tarefa de completamento do padrão da Tarefa ϰ ;͙Ϳ ĞƐƚĂǀĂ ŵƵŝƚŽ ĂƚĞŶƚĂ Ă ŽƵǀŝƌ ĂƐ
instruções que lhe foram dadas para completar o padrão no Exercício 4 no programa Já Está, no entanto,
quando começou, limitou-ƐĞĂƉŝŶƚĂƌĂůŝŶŚĂĚĞďĂŝǆŽŝŐƵĂůĂŽƋƵĞǀŝĂŶĂůŝŶŚĂĚĞĐŝŵĂ͘͟

Na actividade ³)LJXUDVFRORULGDV´GHSRLVGHH[SORUDGRRDSSOHWGR1&70RQGHD
aluna continuou diferentes tipos de padrão para a frente, foi-lhe proposto que
completasse o padrão com figuras geométricas num ficheiro do programa Paint.
(Registo videográfico ʹ 28 de Abril de 2009) - ͞KƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉĞƌŐƵŶƚĂăĂůƵŶĂƐĞĐŽŶƐĞŐƵĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽŶĚĞŽ
módulo do padrão está completo. A aluna responde: ͞- EŽĨŝŵ͘͟ O professor questiona a aluna se não será
melhor começar a completar o padrão a partir do fim. A aluna pensa um pouco e responde acenando com a
cabeça afirmativamente virando-se para o seu Magalhães. ;͙Ϳ Após uma breve pausa a aluna mostrou
alguma hesitação em colocar as figuras nas células da grade, apresentando dificuldades na resolução da
tarefa. ͟

Na análise da imagem da produção da aluna nesta tarefa (figura seguinte), podese observar, no sombreado cinzento, as figuras que já estavam presentes na grade no
início da tarefa. A aluna começou por colocar, na última linha da grade, o triângulo
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amarelo e na linha anterior o quadrado vermelho e a figura do círculo cor-de-rosa. Em
seguida, a aluna continuou a completar o padrão na primeira célula da primeira linha da
grade repetindo sempre o módulo composto pelas figuras geométricas quadrado
vermelho, círculo cor-de-rosa e triângulo amarelo. A Mónica não reparou que tinha dois
quadrados seguidos e que, portanto, a estratégia que usou não conduziu a uma solução
correcta de tarefa.

2º momento

Erro na escrita do módulo do padrão.

1º momento

Figura 205 ʹ Produção da Mónica ʹ Tarefa 5

Na actividade ³$PLJRV GR 0LFNH\´ D 0yQLFD PRVWURX-se um pouco mais atenta.
Para que a Mónica conseguisse realizar com sucesso a tarefa de completamento do
padrão, foi-lhe proposto que seguisse a estratégia sugerida por alguns alunos e que
consistia em lerem, em voz baixa, o módulo a identificar e a replicar nos sítios
adequados. Depois de ter conseguido identificar que era a figura da Minnie que tinha de
colocar na penúltima linha da grade (assinalado a vermelho na figura seguinte), procedeu
ao seu completamento com cuidado no sentido da esquerda para a direita (ver seta,
verde) e enquanto seleccionava e copiava as figuras, repetia o nome das figuras em voz
baixa. Em seguida a Mónica completou o padrão no sentido da seta azul, conseguindo
manter sempre o módulo do tipo ABC.

Figura 206 ʹ Produção da Mónica ʹ Tarefa 11
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(Diário de Bordo ʹ 8 de Maio) ʹ ͞;͙Ϳ Ă  ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĨŝŐƵƌĂ ƋƵĞ Ă DſŶŝĐĂĐŽůŽĐŽƵ ŶĂ ŐƌĂĚĞ ĨŽŝ ĂDŝŶŶŝĞ͘ŵ
seguida, foi lendo o padrão em voz baixa e foi colocando as figuras à sua direita. Regressou depois à Minnie
e passou a preencher o padrão no sentido da direita para a esquerda. Durante a realização desta tarefa, a
aluna estava muito concentrada. Notava-se uma certa preocupação na aluna para evitar o erro. Lia em voz
baixa ĞŝĂĂƉŽŶƚĂŶĚŽŶŽŵŽŶŝƚŽƌĚŽƐĞƵDĂŐĂůŚĆĞƐ;͙Ϳ͘͟

Na resolução da WDUHID³)LJXUDVDOHJUHV´D0yQLFDYROWRXDVHQWLUGLILFXOGDGHVQR
completamento de um padrão do tipo ABC, ABC, ABC,... Para o completar, na ficha de
trabalho que lhe foi entregue, a aluna começou por realizar uma breve análise às figuras
que constavam da ficha.
(Diário de Bordo ʹ 14 de Maio de 2009) ʹ ͞YƵĂŶĚŽ ƉĂƐƐĞŝ ũƵŶƚŽ ĚĂ DſŶŝĐĂ Ğ ůŚĞ ƉĞƌŐƵŶƚĞŝ ƐĞ ũĄ ƚŝŶŚĂ
identificado o módulo, a aluna disse-me que ainda estava à procura. A aluna referiu que o padrão tinha que
ƚĞƌƌĞĐƚąŶŐƵůŽƐĂǌƵŝƐ͕ƋƵĂĚƌĂĚŽƐǀĞƌŵĞůŚŽƐĞƚƌŝąŶŐƵůŽƐĂŵĂƌĞůŽƐ;͙Ϳ͟

A Mónica começou a completar o padrão na 1ª linha da grade e conseguiu manter
o módulo formado pelas figuras rectângulo azul, triângulo amarelo e quadrado vermelho
até à última linha da grade. Nessa linha, a Mónica não respeitou esse módulo,
cometendo, assim, um erro no completamento do padrão (ver figura seguinte).
Módulo identificado pela
aluna. Local por onde a
Mónica começou a completar
o padrão.

Erro na escrita do módulo
do padrão

Figura 207 ʹ Produção da Mónica ʹ Tarefa 12

No completamento do mesmo padrão num ficheiro do programa Paint, a Mónica optou
por completar o padrão a partir do final da grade, utilizando uma estratégia diferente
daquela que tinha utilizado na ficha de trabalho. À medida que ia arrastando as figuras
para o lugar da grade, ia lendo o módulo do padrão em voz baixa. Ao contrário do que
aconteceu na ficha de trabalho, a aluna conseguiu realizar o completamento do padrão
num ficheiro do programa Paint de forma correcta (ver figuras seguintes).
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Figura 208 - Mónica a realizar a Tarefa 12 no seu "Magalhães"

A tarefa de completar padrões foi aquela que criou mais dificuldades à Mónica. A
estratégia que a aluna seguiu nas actividades em que lhe foi proposto que completasse
um padrão não foi sempre a mesma. Depois de ter experimentado diferentes estratégias,
a aluna conseguiu ir vencendo algumas das dificuldades sentidas. O facto de ter
desenvolvido, ao longo do estudo, outras competências relacionadas com os padrões,
nomeadamente a identificação do módulo e a leitura de diferentes tipos de padrão,
permitiram-lhe desenvolver a capacidade de ler, analisar e completar um padrão. No final
do estudo, o padrão que na actividade 4 do pré-Teste de competências matemáticas se
tinha mostrado de difícil resolução e que a aluna não tinha sido capaz de realizar foi, no
fim desta investigação, realizado com facilidade.

4.2.6. Criação de um padrão
Quando, na Tarefa 6 do pré-Teste de competências matemáticas, foi proposto à
Mónica que criasse um padrão num ficheiro do programa Já Está, a aluna ficou um pouco
ansiosa e mostrou alguma hesitação em iniciar a tarefa. Vencida essa hesitação inicial, a
aluna não se inibiu em utilizar as difHUHQWHVFRUHVGLVSRQtYHLVQRSURJUDPD³'HVHQKDU´GR
CD-ROM Já Está para colorir as camisolas do ficheiro. A Mónica apenas manifestou
preocupação em experimentar as várias cores disponíveis, não conseguindo criar um
padrão (Grelha de Observação - Anexo IX) (ver figura seguinte).

Figura 209 - Produção da Mónica - Exercício 6 do pré-Teste Matemático
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(Diário de Bordo ʹ Pré-Teste Matemático) ʹ ͞;͙ͿĂDſŶŝĐĂŶĆŽƌĞǀĞůŽƵƋƵĂůƋƵĞƌpreocupação em criar um
módulo e um padrão, apenas utilizou as cores de forma aleatória revelando apenas interesse em utilizar a
ferramenta informáticĂ͘͟

Na actividade ³&DUDVVRUULGHQWHV´D0yQLFDFULRXXPSDGUmRGRWLSR$%$%$%
« FRP D FRU ODUDQMD H YHUGH $ DOXQD PRVWURX-se atenta e interessada durante a
realização desta actividade.

Figura 210 - Produção da Mónica ʹ criar padrão - Tarefa 1

Na resolução da WDUHID³$QLPDLVDPLJRV´D0yQLFDFULRXXPpadrão do tipo ABB,
$%%$%%«QXPILFKHLURGRSURJUDPD3DLQW, numa grade de 4x7.

Figura 211 - Mónica a realizar a Tarefa 2 no seu "Magalhães"

1DWDUHID³9LDWXUDVDOHJUHV´D0yQLFDFULRXXPSDGUmRGRWLSR$AB, AAB, AAB,...
Optou por pintar a carrinha de cor amarela e o carro de cor vermelha. Foi cuidadosa na
colocação das figuras na grade e mostrou gostar de realizar este tipo de actividades.

Figura 212 - Produção da Mónica ʹ criar padrão ʹ Tarefa 3

Na realização da WDUHID³-DUGLPFRORULGR´D0yQLFDcriou um padrão do tipo ABB,
ABB, ABB,... A aluna mostrou algum cuidado na pintura das figuras o que contribuiu para
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que não tivesse tempo para terminar a actividade. Verificamos que a aluna colocou na
grade, em primeiro lugar, as borboletas e só depois é que começou a colocar as flores,
facto que demonstra uma verdadeira apropriação do padrão em causa.

Figura 213 - Produção da Mónica ʹ criar padrão - Tarefa 4

(Diário de Bordo ʹ Ϯϯ ĚĞ ďƌŝů ĚĞ ϮϬϬϵͿ͞ DſŶŝĐĂ ĞƐƚĄŵƵŝƚŽ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂ Ă ƉŝŶƚĂƌ Ă ďŽƌďŽůĞƚĂ Ğ ĂĨůŽƌ͘
Utiliza a lupa, o pincel e o balde de preenchimento para pintar com as cores escolhidas. Começou por
colocar todas as borboletas na grade optando, assim, por realizar a previsão do lugar que as figuras vão
ŽĐƵƉĂƌŶĂŐƌĂĚĞ;͘͘͘Ϳ͟

Na actividade ³5RXSD FRP OHWUDV´D 0yQLFD FULRXQHVVHGLD XP SDGUmRGR WLSR
ABC, ABC, ABC,... escolhendo as figuras geométricas e as cores triângulo amarelo,
quadrado vermelho e círculo cor-de-rosa.

Figura 214 - Produção da Mónica ʹ criar padrão - Tarefa 5

Na realização da WDUHID³6HUSHQWHFRORULGD´D0yQLFDYROWRXDFULDUXPSDGUmRGR
tipo ABC, ABC, ABC,... com três serpentes que teve que recortar e depois colar numa tira
de cartolina.

Figura 215 - Produção da Mónica - Tarefa 7 ʹ Tira Cartolina
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Em seguida, foi proposto que criasse um padrão num ficheiro do programa Paint
FRPILJXUDVJHRPpWULFDV$DOXQDFULRXXPSDGUmRGRWLSR$%$%$%«FRPDVILJXUDV
geométricas e cores círculo cor-de-rosa e triângulo amarelo.

Figura 216 - Produção da Mónica ʹ criar padrão - Tarefa 7

Na actividade ³&DUDV FRP ULWPRV´ D DOXQD FULRX XP SDGUmR GR WLSR $%& $%&
AB&« QXP ILFKHLUR GR SURJUDPD 3DLQW FRP ILJXUDV JHRPpWULFDV $ DOXQD FRORFRX QD
grade, em primeiro lugar, todos os quadrados vermelhos. Em seguida preencheu as
células com os triângulos verdes e só depois colocou nas células os rectângulos azuis. A
aluna teve que determinar qual o lugar que as figuras iriam ocupar na grade, facto que
mostra uma verdadeira apropriação do padrão.

Figura 217 - Produção da Mónica ʹ criar padrão - Tarefa 8

Na resolução da WDUHID ³$PLJRV GR 0LFNH\´ D 0yQLFD FULRX XP SDGUmR GR WLSR
$%&' $%&' $%&'« FRP DV ILJXUDV GR 0LFNH\ 0LQQLe, Donald e Pluto. Nesta
actividade, a aluna optou por utilizar todas as figuras disponíveis no ficheiro para a
criação de um padrão (figura seguinte).

Figura 218 - Produção da Mónica ʹ criar padrão - Tarefa 11
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1DWDUHID³5RXSDFRPQ~PHURV´IRLSURSRVWRTXHFULDVVHXPSDGUmRQXPDILFKD
de trabalho que depois teria que reproduzir com números. Utilizou o cor-de-rosa, o
amarelo e o cor-de-laranja para pintar as figuras da roupa (figura seguinte).

Figura 219 - Produção da Mónica ʹ criar padrão - Tarefa 13

(Diário de Bordo ʹ 13 de Maio) ʹ ͞;͙ͿĂDſŶŝĐĂĞƐƚĄĂĐƌŝĂƌƵŵƉĂĚƌĆŽde módulo do tipo ;͙ͿŽƉƚŽƵ
por pintar primeiro todas as camisolas cor-de-rosa, depois as camisolas amarelas e por fim as camisolas corde-ůĂƌĂŶũĂ ;͙Ϳ ĂĚŽƉƚŽƵ, na ficha de trabalho, uma estratégia semelhante à que utilizou várias vezes na
criação de um padrão no programa Paint no seu computadoƌDĂŐĂůŚĆĞƐ͘͟

Quando, na realização do pós-Teste de competências Matemáticas, foi pedido à
Mónica, na Tarefa 6, que criasse um padrão numa actividade do programa Já Está, a
aluna não revelou qualquer dificuldade (Grelha de Observação ± Anexo VIII). Criou um
SDGUmRGRWLSR$%$%$%«FRPDVFRUHVFRU-de-rosa e verde (figura seguinte).

Figura 220 - Produção da Mónica - Exercício 6 do pós-Teste Matemático

A Mónica apresentou uma evolução na capacidade de criar padrões ao longo do
estudo. Conseguiu vencer as dificuldades iniciais mostradas no pré-Teste de
competências matemáticas a partir das primeiras tarefas da investigação. Foi
conseguindo criar diferentes tipos de padrões, em linha(s) e grades, ao longo das
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diferentes tarefas nas fichas de trabalho, no applet da NCTM e em ficheiros do programa
Paint. A aluna criou padrões cujos módulos são do tipo AB, ABB, ABC e ABCD. Ao longo
da investigação, foi usando diferentes estratégias para os criar. Foi possível observar que
a aluna estava sempre muito concentrada e interessada na realização das actividades e
mostrou, sempre, grande entusiasmo quando lhe era proposto que criasse um padrão
utilizando as diferentes ferramentas informáticas.
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Este capítulo, inicia-se com a apresentação de algumas condicionantes que se
fizeram sentir durante a concretização do estudo e, em seguida, são apresentadas as
principais conclusões do mesmo, resultantes da análise de dados referentes ao
desenvolvimento de competências matemáticas e tecnológicas. Posteriormente às
conclusões, aponta-se possíveis implicações e termina-se com algumas sugestões para
futuras investigações.

1- Condicionantes do estudo
Quando se preparou a implementação deste estudo e apesar de ele se centrar em
4 casos, sabia-se que se iriam sentir algumas dificuldades ao nos propormos desenvolver
as tarefas com todos os 21 alunos de uma turma de 1º ano de escolaridade, incluindo os
dois alunos com Necessidades Educativas Especiais. Numa sala de aula cheia de 21
crianças curiosas, interventivas, irrequietas, é normal haver alguma excitação no decorrer
das actividades. No entanto, a utilização das diferentes ferramentas informáticas, neste
estudo, trouxe um acréscimo de excitação que se constituiu numa dificuldade acrescida
para o professor/investigador gerir, principalmente quando se usavam recursos
informáticos com os quais as crianças ainda não estavam familiarizadas.
Outra situação com que se deparou e que à partida não se previa devido ao facto
de os equipamentos serem novos, foram as diversas e sistemáticas avarias que os
FRPSXWDGRUHV ³0DJDOKmHV´ DSUHVHQWDP H RIDFWR GHIUHTXHQWHPHQWH, os Encarregados
de Educação não terem tido o cuidado de procederem ao carregamento das baterias do
computador na véspera dos dias em que eram utilizados, conforme havia sido combinado
em

Reunião

de

pais.

Este

facto

acrescentou

algumas

dificuldades

ao

professor/investigador pois a sala de aula das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico não
estão preparadas para que se possam efectuar vários carregamentos em simultâneo.

2- Conclusões do estudo
Recorde-se que com o estudo realizado e apresentado nesta dissertação
pretendia-se avaliar o impacto da utilização de ferramentas informáticas por alunos do 1º
Ciclo do Ensino Básico no desenvolvimento de competências tecnológicas e
matemáticas, acreditando-se que as experiências de aprendizagem proporcionadas,
centradas nos padrões:
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x

contribuiriam, no domínio das tecnologias, para uma maior destreza na
utilização do computador e de alguns dos seus recursos;

x

promoveriam, no domínio da matemática, a capacidade de descrever,
identificar, reproduzir, continuar, completar, criar padrões de progressiva
complexidade e, secundariamente, desenvolveriam o sentido de número.

As conclusões que, de seguida, se apresentam respondem à lógica destes dois
eixos em torno dos quais se desenrolou a Dissertação.

2.1 - Competências tecnológicas
Até ao início deste estudo, as experiências com o computador e outras
ferramentas informáticas que os sujeitos-caso tinham vivenciado haviam sido escassas.
2 SURFHVVR GH HQWUHJD GR FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ Wambém decorreu com alguns
atrasos o que fez com que os alunos ainda não o tivessem explorado muito em casa
antes do início desta investigação. As experiências informáticas destas crianças eram,
assim, poucas e foi possível constatar-se, durante a realização do teste de competências
tecnológicas (pré-Teste), que nenhum dos sujeitos-caso, mesmo os que tinham
computador em casa, conseguia realizar a acção que lhes permitia ligar o computador.
No mesmo teste, apenas a Lúcia mostrou saber como se desligava em segurança o
computador, inserir um CD-ROM e sair de um Jogo. A utilização do rato e do teclado era
feito pelos sujeitos com alguma insegurança e o conhecimento que apresentavam em
relação à navegação de menus era escasso. No entanto, tal como Barros (2007)
observou, os alunos mostraram uma grande motivação em torno das valências
disponibilizadas pelo computador. O interesse originado pela sua manipulação efectiva
contribuiu para a criação de um ambiente de trabalho atractivo, motivador, dinâmico e
promotor de atitudes favoráveis em relação às tarefas propostas. Constatou-se que o
FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ HUD YLVWR SHORV VXMHLWRV-caso e restantes alunos, incluindo os
dois alunos com Necessidades Educativas Especiais, como algo muito querido e que a
sua disponibilidade para o utilizar era constante. Apesar de a utilização do CD-ROM não
VHUSRVVtYHOQRFRPSXWDGRU³0DJDOKmHV´SRUHVWHQmRWHUGULYHGH&'VDXWLOL]DomRGR
CD-ROM do programa Já Está contribuiu para que os sujeitos-caso passassem a
dominar os procedimentos que lhes permitem inserir e retirar um CD-ROM de uma drive
de um computador. Verificou-se que a exploração do CD-ROM do programa Já Está, por
crianças de 6 anos de idade do 1º ano de escolaridade, foi sempre realizada com grande
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interesse e a aprendizagem do funcionamento das suas ferramentas aconteceu de forma
gradual e sem dificuldades. Tal como Ventura (2008) constatou, no seu estudo que
envolveu crianças de 3 e 4 anos, também neste se verificou que as aprendizagens
realizadas em relação à utilização das diferentes ferramentas se tornam mais
significativas quando existe a manipulação directa dos equipamentos. A mesma autora
verificou que as crianças do sexo masculino se mostravam mais efusivos do que as do
sexo feminino. Nesta investigação, tal não sucedeu. O interesse manifestado na
utilização das ferramentas informáticas utilizadas neste estudo pelas crianças quer do
sexo masculino quer do feminino, foi sempre bastante elevado, não tendo sido possível
descortinar qualquer diferença entre sexos. Os

alunos mostraram-se também

interessados na utilização do programa Paint. Apesar de o programa não ser uma
novidade para alguns dos sujeitos, todos os sujeitos-caso passaram a apresentar um
melhor conhecimento das suas ferramentas, corroborando assim Ferrão (1997) quando
afirma que o contacto gradual com as ferramentas informáticas contribui para um melhor
domínio do instrumento. Partilha-se, ainda, depois da realização deste estudo, da opinião
de Almeida & Almeida (2002: 21 e 24) quando se refere ao Paint como sendo ³ « XP
editor de desenhos simples, que, integrado com outros programas, aplicativos ou mesmo
com outros recursos, permite o desenvolvimento de actividades educacionais
enriquecedoras. Certamente, à medida que professor e aluno vão explorando e
dominando melhor os recursos do programa, eles mesmo terão ideias mais significativas
QD FRQVWUXomR GR FRQKHFLPHQWR´ Podemos afirmar que, com o recurso ao programa
Paint, os sujeitos-caso desenvolveram capacidades que lhe permitiram um melhor
manuseamento do rato, tendo também ficado a conhecer outras valências do programa
Paint para além da simples utilização como um programa de desenho. Este estudo
contribuiu, também, para compreender, enquanto professor, que a falta de um programa
específico para realizar uma determinada tarefa, não pode servir de motivo para que não
se utilizem as ferramentas informáticas numa sala de aula. Há que ser criativo e utilizar
programas, como o Paint, que se encontram acessíveis em todos os computadores que
tenham o sistema oSHUDWLYRGR:LQGRZV FRPRpRFDVRGR³0DJDOKmHV´ QRVHQWLGRGH
se criarem/utilizarem recursos que possibilitem uma aprendizagem mais participada,
motivante e significativa. Tal como tinha verificado Lino (2009), num estudo que realizou
com alunos do 9º ano de escolaridade, a utilização dos applets também cativou a
atenção das crianças de 6 anos de idade, a frequentar o 1º ano de escolaridade, tendose estas mostrado trabalhadoras, ao mesmo tempo que as incentivou na pesquisa da
descoberta de um módulo de um padrão. As crianças acharam fácil a sua utilização e
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alguns compararam os applets a um jogo. Esta ferramenta permitiu que os alunos
pudessem utilizar uma aplicação com a qual não estavam familiarizados. Ao contactarem
com os botões da aplicação, que lhes permitia realizar a escolha da actividade e a
realização da mesma, os sujeitos-caso tiveram o contacto com botões semelhantes aos
que são utilizados em outras aplicações e ferramentas informáticas, tendo este estudo
contribuído para o desenvolvimento das suas competências informáticas no que diz
respeito à compreensão do funcionamento destes botões de acção.
No entanto, o pico do interesse surgiu aquando da utilização do quadro
LQWHUDFWLYR QD 7DUHID ³5HFWkQJXORV FRORULGRV´ FULDQGR-se a ideia de que quanto mais
actual é a tecnologia maior é o interesse dos alunos. Apesar de ter sido utilizado apenas
uma vez, o que não permite muitas conclusões, constatou-se que os sujeitos-caso não
apresentaram qualquer sinal de inibição em utilizar esta ferramenta, indo ao encontro do
que Spínola (2009) afirma na sua dissertação de mestrado. Os alunos não apresentaram
dificuldades em utilizar essa ferramenta e os sujeitos-caso mostraram vontade em a
utilizar mais vezes. E tal como Gerard et al (1999) referem, também neste estudo se
verificou que o uso do quadro interactivo aumenta a alegria e motivação nas aulas não só
para os alunos mas também para os professores. Nesta investigação, o próprio
professor/investigador, sentiu entusiasmo na sua utilização e o facto de lhe ter sido
permitido utilizar um recurso dinâmico para criar uma situação nova de ensino contribuiu,
sem dúvida, para o seu enriquecimento profissional.
As actividades, de carácter essencialmente prático, contribuíram para um domínio
progressivo de cada ferramenta informática utilizada. Foi visível a apropriação de
mecanismos básicos de exploração das tecnologias utilizadas o que contribuiu, de uma
forma significativa, para o desenvolvimento de competências tecnológicas, como ficou
bem patente nas prestações dos sujeitos-caso durante a realização do pós-Teste no final
deste estudo. O saber foi-se, deste modo, estruturando, numa relação que abarcou três
eixos: envolvimento de todos os intervenientes na situação de ensino e de aprendizagem,
na manipulação das ferramentas informáticas utilizadas e no conhecimento que se foi
construindo ao longo de todas as tarefas realizadas. Os ambientes vivenciados e as
situações de aprendizagem mostraram-se ricos na partilha e também na procura de ajuda
no colega do lado. Os esclarecimentos das crianças ³FDUUHJDDOLWHQVTXHLUDRPHQXYDL
jTXHODSDVWD´, por mais que murmurados, faziam-se ouvir. Pequenos esquecimentos que
podiam ser sentidos como um fracasso perante o professor, foram facilmente
ultrapassados quando partilhados com os colegas.
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Os sujeitos-caso envolvidos neste estudo utilizaram apenas uma pequena fracção
das possibilidades que as tecnologias modernas colocam ao serviço da escola, contudo,
estes alunos começaram já a perceber a multiplicidade de ofertas que daí pode advir. No
final da parte empírica da investigação, responderam com um maior à-vontade aos
desafios tecnológicos e foi com maior desenvoltura que manipularam as ferramentas
informáticas mostrando estar melhor preparados para as utilizar.
Na globalidade, e apesar dos pequenos lembretes na utilização desta ou daquela
ferramenta, os sujeitos-caso reagiram de uma forma bastante positiva às ferramentas
informáticas, conseguindo de forma gradual desenvolver competências tecnológicas
básicas, entre as quais se destacam:
x

ligar e desligar o computador;

x

dominar o rato;

x

LQVHULU&'¶V

x

navegar nos menus;

x

executar tarefas no computador;

x

abrir e guardar ficheiros;

x

seleccionar, copiar, colar e arrastar;

x

utilizar as ferramentas do programa Paint;

x

H[SORUDU$SSOHW¶VSURSRstos;

x

XWLOL]DUFDQHWDHFDL[DGHIHUUDPHQWDVGRTXDGURLQWHUDFWLYR«

A evolução no âmbito da tecnologia dos alunos envolvidos tornou-se bem visível
ao longo das várias tarefas, destacando este estudo acepções como autonomia e
significação da aprendizagem, curiosidade e abertura para o progresso e inovação
tecnológica.

2.2 - Competências matemáticas
As experiências de aprendizagem vividas pelos sujeitos-caso relacionadas com a
exploração de padrões na Matemática, eram no início deste estudo bastante escassas,
denotando que, ao contrário do que refere Kaput (1999) e indo ao encontro do que refere
Ventura (2008), as actividades que envolvem o estudo de padrões ainda não fazem parte
das rotinas diárias das salas do ensino Pré-escolar. O desempenho dos sujeitos-caso
durante a realização do pré-Teste de competências matemáticas vem mostrar que, se
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esse tema não tiver sido trabalhado de uma forma estruturada em anos anteriores, os
alunos iniciam o 1º Ciclo do Ensino Básico sem reconhecerem um padrão não atribuindo
uma significação aos padrões que estão presentes em tudo o que os rodeia, seja em
URXSDV LPDJHQV GH OLYURV SDUHGHV GH D]XOHMRV HWF « QmR UHWLUDQGR, assim, qualquer
proveito para a aprendizagem da matemática.
O interesse que os alunos demonstraram ao longo da realização das 13 tarefas
em que foram explorados diferentes tipos de padrões com o recurso a ferramentas
informáticas permitiu motivar os alunos apelando para a sua criatividade e capacidade de
organização contribuindo, tal como afirmam Orton e Orton (1999), para criar uma imagem
mais positiva da Matemática, facto que se considera ser de extrema importância neste
ano em que os sujeitos-caso iniciam o 1º Ciclo.
No início do estudo, os 4 sujeitos-caso mostraram não conhecerem o significado
do termo padrão e não foram capazes de ler os padrões que lhe foram apresentados
durante o pré-Teste de competências matemáticas. Constatou-se que os dois sujeitoscaso, curiosamente do sexo masculino, apresentaram, durante a intervenção didáctica,
uma evolução mais lenta no que diz respeito à capacidade de ler com correcção os
padrões apresentados em comparação com os outros sujeitos do sexo feminino. No
entanto, foi possível verificar que todos os sujeitos-caso se mostraram sempre
interessados e motivados nos momentos em que lhes foi proposta a leitura dos diferentes
padrões, fossem eles apresentados em suporte de papel ou com o recurso às
ferramentas informáticas. Verificou-se que este interesse se manteve quer nos padrões
escritos em linha quer nos padrões escritos em grade. Constatou-se, também, que os
sujeitos se sentiam seguros a ler os padrões com as letras ou números, tendo o Augusto
e o Gaspar considerado, durante a intervenção didáctica, ser mais fácil ler os padrões, se
fossem utilizadas letras ou números. Esta opinião do Augusto e do Gaspar está de
acordo com Kaput (1999) quando afirma que as tarefas que envolvem a análise de
padrões contribuem para que os alunos se sintam mais seguros a trabalhar com símbolos
e lhes permite trabalhar conceitos matemáticos de uma forma mais compreensiva. Todos
os sujeitos-caso chegaram ao fim deste estudo com competências que lhes permitiram
ler os diferentes tipos de padrão, mesmo os mais complexos, fossem eles apresentados
com figuras geométricas, outras figuras, letras ou números.
No que se refere à identificação do módulo de um padrão, os 4 sujeitos-caso
iniciaram este estudo mostrando não serem capazes de identificar o módulo de um
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padrão apresentado no teste de competências Matemáticas (pré-Teste). Apenas a Lúcia
referiu, nessa situação, que havia a repetição das cores na serpente apresentada. As
diferentes tarefas exploradas contribuíram, de forma significativa, para que os sujeitoscaso compreendessem o conceito de módulo de um padrão e para que os 4 chegassem
ao fim deste estudo com capacidades para os identificar. A identificação do módulo do
padrão, mesmo os mais complexos, passou a ser realizada sem dificuldades pelos
sujeitos-caso em padrões apresentados em linhas ou em grades de 3x7 ou 4x7. Os
sujeitos compreenderam, assim, melhor a unidade que se repete e, como Threlfall (1999)
afirma, para crianças nesta faixa etária não lhes chega compreender um padrão tendo
por base apenas o ritmo. Para que haja uma aprendizagem significativa, têm de
compreender a unidade que se repete e, assim, conseguirem realizar a continuação ou a
generalização de um padrão. Tal como Bishop (1995) verificou em faixas etárias
superiores, também neste estudo com crianças de 6 anos de idade, a realização de
tarefas em que os padrões assumiram um papel de destaque contribuiu para que os
alunos pensassem sobre relações matemáticas e o facto de lhes ter sido colocado o
desafio de os reproduzir com letras e números proporcionou-lhes uma maior motivação e
apetência para a Matemática.
Quando, no pré-Teste de competências matemáticas, foi proposto aos 4 sujeitoscaso que realizassem a reprodução de um padrão, apenas a Lúcia o conseguiu fazer
com cores. Os outros três sujeitos não o conseguiram fazer e, quando lhes foi pedido que
realizassem a reprodução utilizando letras ou números, não conseguiram estabelecer
qualquer relação entre o que viam na imagem e as letras e os números que conheciam.
No entanto, essa situação alterou-se com o decorrer deste estudo. Todos os sujeitoscaso conseguiram ultrapassar essas dificuldades e a reprodução dos diferentes tipos de
padrão, fossem eles mais simples ou mais complexos, com letras ou números, passou a
ser realizada sem aparente dificuldade. Os sujeitos não apresentaram dificuldades na
reprodução dos padrões em linhas com diferentes limitações de espaços (em número par
ou ímpar) ou grades (3x7 e 4x7). Ao contrário do que Ventura (2008) verificou em
crianças de 3 e 4 anos, os alunos de 6 anos não mostraram sentir dificuldades em
reproduzir um padrão em linhas ou grades em que o número de espaços vazios não
fosse múltiplo do módulo do padrão. O professor/investigador sentiu, durante este estudo,
que, após a exploração das primeiras tarefas com diferentes tipos de padrões, foi muito
importante ter-se evoluído para tarefas com letras, números e sons associados à
reprodução dos diferentes padrões. Estas propostas aumentaram o interesse dos alunos
e conduziu-os por experiências de descobertas individual e colectiva, que possibilitaram

270

Capítulo 5 ʹ Principais Conclusões

uma relação mais significativa com alguns conceitos matemáticos. As letras passaram a
significar algo de diferente do que até então as crianças estavam habituadas.
Compreenderam que elas podiam também significar a unidade que se repete de um
padrão e que podiam estar associadas a actividades matemáticas. O facto de, na Tarefa
³3DWHWD GLYHUWLGR´, se ter colocado o desafio aos alunos de reproduzirem o padrão com
números veio mostrar que a exploração de padrões nas salas de aula do 1º Ciclo poderá
também contribuir para o desenvolvimento do sentido do número. Os momentos de
exploração desta actividade foram muito importantes pois foi possível verificar uma
evolução, já que, no primeiro momento de exploração, os sujeitos-caso Lúcia, Gaspar e
Mónica não utilizaram os números com sentido na reprodução do padrão. Apenas o
Augusto o conseguiu fazer logo na exploração do 1º momento da actividade. No entanto,
os momentos de reflexão partilhada, onde as questões que foram colocadas pelos
sujeitos e restantes alunos da turma foram debatidas e analisadas, conduziram a que, no
2º momento da tarefa, todos os sujeitos-caso conseguissem estabelecer uma relação de
grandeza entre os números. Pensa-se que este tipo de propostas de actividade podem
ser logo desenvolvidas a partir do 1º ano de escolaridade e que, dessa forma, tal como
Shultz (1999) considera, se estará a contribuir para o desenvolvimento da comunicação
matemática e do pensamento e linguagem algébricos. No pós-Teste de competências
matemáticas, no final deste estudo, todos os sujeitos-caso foram capazes de reproduzir
correctamente o padrão dado, não apresentando qualquer dificuldade em o fazer com
letras ou números.
Em relação à continuação de um padrão para a frente, apenas o Gaspar não
conseguiu realizar com sucesso a tarefa no pré-Teste de competências matemáticas em
que lhe foi apresentado um padrão com módulo do tipo ABC. Todos os outros sujeitos
não sentiram dificuldades em continuar esse padrão. Após a exploração das primeiras
tarefas deste estudo e quando lhe foi proposto, QDWDUHID³ILJXUDVFRORULGDV´, continuar um
padrão, o Gaspar conseguiu continuá-lo sem dificuldade, tendo o mesmo acontecido com
os outros sujeitos. Verificou-se assim que, mesmo nas situações de aprendizagem
proporcionadas utilizadas neste estudo em que foi proposto continuar um padrão em
grade, os sujeitos-caso não sentiram dificuldades.
O completamento de padrões foi a situação que mais dificuldades criou a todos os
sujeitos-caso deste estudo. As dificuldades foram apresentadas por todos os sujeitos logo
na resolução da tarefa 4 do pré-Teste de competências matemáticas quando não foram
capazes de completar correctamente um padrão apresentado em 2 linhas de 7 espaços.
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O Augusto procedeu ao completamento do padrão sem revelar qualquer tipo de cuidado
em identificar o módulo do padrão e ao preenchimento das camisolas arrumadas em
linha escolhendo, de uma forma arbitrária, as cores que utilizou. A Lúcia, o Gaspar e a
Mónica não apresentaram qualquer preocupação em manter uma regularidade e
utilizaram as cores arbitrariamente de forma a colorir a linha debaixo igual à de cima,
tendo criado uma regularidade em colunas. Durante as tarefas da intervenção didáctica,
foi possível constatar que o completamento de um padrão apresentado numa grade de
4x7 se apresentou como algo complexo parD RV VXMHLWRV 1D WDUHID ³)LJXUDV FRORULGDV´
nenhum dos sujeitos-caso conseguiu completar correctamente o padrão. Apesar de
terem preenchido todas as células da grade com uma figura geométrica, não
FRQVHJXLUDP PDQWHU R PyGXOR GR SDGUmR 1D WDUHID ³$PLJRV GR 0LFNH\´ DSHQDV R
Augusto não foi capaz de manter o módulo do padrão do tipo ABC. Nesta tarefa,
constatou-se que três dos sujeitos manifestavam já a preocupação de encontrarem uma
estratégia que lhes permitisse resolver a tarefa correctamente. A Mónica utilizou como
estratégia a repetição dos nomes das figuras que compunham o módulo do padrão em
voz baixa à medida que as ia arrastando para os lugares da grade enquanto que a Lúcia
e o Gaspar procediam ao preenchimento das células começando na 3ª linha no sentido
da esquerda para a direita até ao fim da grade para, em seguida, num 2º momento,
UHFRPHoDUHP QD  OLQKD QR VHQWLGR GD GLUHLWD SDUD D HVTXHUGD 1D WDUHID ³)LJXUDV
DOHJUHV´, foi proposto aos sujeitos o completamento de um padrão em 2 suportes
diferentes. Numa ficha, em suporte de papel (grade 4x7), o Augusto e a Lúcia
conseguiram completar correctamente o padrão apresentado. A Mónica não conseguiu
manter o módulo do padrão do tipo ABC até ao final e o Gaspar, depois de ter realizado
várias tentativas, acabou por desistir da tarefa. Num ficheiro do programa Paint (grade
4x7), alguns dos sujeitos mostraram um desempenho diferente. O Gaspar não desistiu da
tarefa e preencheu todas as células da grade, no entanto, o sujeito alterou a estratégia
que tinha seguido durante a realização do completamento do padrão da tarefa ³$PLJRV
GR0LFNH\´&omeçou, num 1º momento, a completar a partir da 3ª linha até ao final da
JUDGHPDVGHSRLVDRFRQWUiULRGRTXHWLQKDIHLWRQDWDUHID³$PLJRVGR0LFNH\´FRQWLQXRX
o completamento do padrão do tipo ABC a partir da 1ª linha no sentido da esquerda para
a direita. Seguindo esta estratégia, o Gaspar não conseguiu manter o módulo do padrão.
Na ficha de papel, a Mónica, depois de ter identificado o módulo, começou o
completamento do padrão a partir da 1ª linha da grade, acabando por cometer um erro na
escrita do módulo na última linha. No suporte informático, começou o completamento do
padrão a partir do final da grade no sentido da direita para a esquerda, alterando a
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estratégia que tinha seguido, ao mesmo tempo que ia lendo o módulo do padrão em voz
baixa. Esta mudança de estratégia permitiu-lhe completar o padrão correctamente. A
Lúcia e o Augusto procederam ao completamento do padrão começando por preencher
as células vazias da 3ª linha até ao final da grade. Em seguida, procederam ao
preenchimento da 2ª linha no sentido da direita para a esquerda até ao início da grade.
No pós-Teste, todos os sujeitos-caso completaram correctamente o padrão apresentado
em 2 linhas de 7 espaços. No que se refere ao completamento de padrões pode-se
concluir que, apesar de os sujeitos apresentarem no final deste estudo uma evolução
bastante significativa, esta tarefa apresentou-se-lhes como algo complexo. No entanto, é
com desafios como estes que se estimula a capacidade de análise, de discussão, de
reflexão e de compreensão matemática. Considera-se, assim, que esta abordagem deve
ser realizada logo a partir do 1º ano de escolaridade.
No contexto da criação, a qual exige já um domínio dos padrões, relacionado com
a identificação de módulos e regras necessárias à sua replicação para a sua formação,
as tarefas propostas revelaram, desde o início, ser do agrado dos alunos tendo sido
encaradas como fáceis por alguns. Além disso contribuiram para o desenvolvimento da
capacidade de atenção e, no caso do Gaspar, para a melhoria do seu comportamento, já
que, enquanto desenvolvia estas actividades, mostrou-se mais cumpridor das regras da
sala. No pré-Teste matemático, apenas a Lúcia conseguiu criar um padrão e do tipo AB,
AB, $%« Os outros sujeitos-caso não foram capazes de criar um módulo e de o
replicar 1D WDUHID ³&DUDV VRUULGHQWHV´ DSUHVHQWDGD QXPD OLQKD GH  HVSDoRV KRXYH
dois tipos de padrões que os sujeitos-FDVR SULYLOHJLDUDP $% $% $% « H $$% $AB,
$$%«. Os sujeitos que criaram um módulo cujo número de elementos não é múltiplo
dos espaços disponíveis não tiveram qualquer problema em terminar o padrão com o
elemento respectivo, isto é, não sentiram necessidade de acabar apresentando o módulo
completo. 1D WDUHID ³$QLPDLV DPLJRV´, apresentada numa grade de 4x7, dois sujeitos
FULDUDPXPDSDGUmRGRWLSR$%$%$%«RXWURFULRXXPGRWLSR$$%$$%$$%«H
RXWUR GR WLSR $%% $%% $%%« 2V VXMHLWRV-caso não mostraram qualquer tipo de
dificuldade pelo facto de se ter passado de um padrão apresentado em linha para um
padrão apresentado em grade. Nas tarefas apresentadas numa grade 4x7, com o recurso
a ferramentas informáticas, verificou-se que à medida que o estudo ia avançando, os
sujeitos iam experimentando criar diferentes tipos de padrões. Os sujeitos criaram
padrões do tipo - $% $% $%« $$% $$% $$%« $%% $%% $%%« $%& $%&
$%&« $$$% $$$% $$$%« $%&' $%&' $%&'«. Verificou-se que, na tarefa
³-DUGLQV FRORULGRV´ GRLV VXMHLWRV conseguiram prever as células que as figuras iriam

273

&ĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙ĞŽƐƉĂdrões na Matemática do 1º Ciclo

ocupar revelando uma perfeita apropriação do padrão. Quando tiveram que criar um
padrão numa tira de cartolina, com 7 espaços em linha WDUHID³6HUSHQWHFRORULGD´ WUrV
sujeitos criaram um padrão do tipo ABC, ABC $%&« H RXWUR GR WLSR $$%& $$%&
$$%&«. Este sujeito previu o espaço que as figuras iriam ocupar pois colou primeiro as
serpentes iguais deixando o espaço para depois colar as outras, revelando uma perfeita
apropriação do padrão. Quando lhes foi proposto que criassem um padrão numa grade
de 4x7, numa ficha em suporte de papel, dois sujeitos criaram um padrão do tipo AAB,
$$%$$%«RXWURVXMHLWRGRWLSR$$%&$$%&$$%&«HRRXWURVXMHLWRGRWLSR$%&
$%&$%&«2VXMHLWRTXHFULRXRSDGUmRGRWLSR$$%&$$%&$$%&«QmRHVFUHYHX
de forma correcta um módulo na 2ª linha da grade. Quando, no pós-Teste, lhes foi
proposto que criassem um padrão em 2 linhas de 7 espaços, os sujeitos criaram um
padrão do tipo - $%$%$%«$$%&$$%&$$%&«$$%$$%$$%«2IDFWRGH
os padrões serem criados em linha ou em grade não colocou dúvidas aos sujeitos-caso
deste estudo. Ao contrário do que Ventura (2008) observou num estudo que realizou com
crianças de 3 e 4 anos, o facto de haver espaços limitados não complicou a criação de
um padrão. O facto de o módulo poder não ficar completo no final da linha ou na grade foi
também percebido com naturalidade pelos sujeitos-caso. As tarefas foram sempre
encaradas pelos sujeitos com bastante interesse e não sentiram dificuldades fossem
realizadas numa grade (3x7 ou 4x7) ou linha (1 linha com 10 espaços ou 2 linhas com 7)
Todo este processo contribuiu para uma sensibilização crescente relativa aos
padrões no mundo em seu redor. Os sujeitos-caso ficaram mais despertos para todo um
universo de padrões que nos rodeia. Tal tornou-se visível nas saídas da escola, alturas
que verbalizavam os vários padrões que identificavam.
Assim, globalmente, pode afirmar-se que os sujeitos-caso relatados anteriormente
evoluíram positivamente ao aplicar estratégias correctas de compreensão e formação de
padrões.
No decurso destas experiências, os sujeitos-caso aprenderam a reconhecer
relações e a estabelecer ligações, ao mesmo tempo que apresentaram oralmente
raciocínios que frequentemente alertaram o professor/investigador para as suas
capacidades, muitas vezes subestimadas. A compreensão e estabelecimento de relações
entre padrões e a utilização de números e de letras para os reproduzir terão, com
certeza, contribuído para a constituição de bases mais seguras para os conteúdos
matemáticos a explorar nos próximos anos e ciclos de escolaridade.
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3- Implicações do estudo
As conclusões deste estudo fundamentam a nova abordagem que se tem vindo a
sentir no uso educacional dos equipamentos informáticos no sentido de se promoverem
condições enriquecedoras para a qualidade da aprendizagem matemática. Trata-se, pois,
de uma confirmação a ser valorizada pelos docentes e escolas em particular, e, no geral,
pelas políticas educativas do nosso país.
Esta valorização deve passar por uma avaliação de todo o trabalho que tem sido
levado a cabo no contexto da formação de docentes e da utilização didáctica que as
escolas estão a dar aos instrumentos tecnológicos com que têm sido equipadas. Não se
pode esquecer que, QHVWH HVWXGR R FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ DVVXPLX XP SDSHO GH
destaque. Esta ferramenta está já ao dispor das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e,
com ela, um conjunto de ferramentas, como o programa Paint e outros recursos que o
acompanham. No entanto, considera-se ser necessário facultar uma formação adequada
aos professores do 1º Ciclo referente a esta ferramenta pois a que tem sido patrocinada
pelas empresas ligadas ao projecto, apesar de se poder considerar positiva, parece ter
como principal objectivo a publicitação e comercialização dos seus produtos no seio de
professores, alunos e suas famílias. Considera-se também que é urgente que se
implemente o que é sugerido na 8ª Posição do Grupo de Alto Nível da APDSI em relação
DR ³alinhamento dos projectos educativos e dos programas oficiais com a iniciativa
0DJDOKmHV´ e à necessidade de se investir ³na reformulação completa dos programas
educativos´GHIRUPDDTXHVHUHFRUUDVLVWHPDWLFDPHQWH³ao Magalhães, ao seu software
e conteúdos´e desse modo se possa rentabilizar esta ferramenta informática nas escolas
do 1º Ciclo do Ensino Básico. O facto de se ter utilizado um Quadro interactivo de uma
escola do 2º Ciclo do Agrupamento durante este estudo mostra que poderá ser uma
estratégia a seguir em algumas escolas para proporcionar aos alunos do 1º Ciclo e, em
nosso entender também do Pré-escolar, um primeiro contacto com esta ferramenta.
Deve-se referir que o professor/investigador teve que recorrer aos computadores
dos alunos para se familiarizar com o computaGRU³0DJDOKmHV´, situação que não se teria
verificado se no projecto ³H-HVFROLQKD´, se tivesse considerado dotar cada sala de aulas
do 1º Ciclo com SHOR PHQRV XP FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´. Durante a realização do
estudo, verificou-se que, apesar de não ter acontecido com os sujeitos-caso, alguns
alunos da turma não se fizeram DFRPSDQKDU GR FRPSXWDGRU ³0DJDOKmHV´ QRV GLDV TXH
estavam pré-estabelecidos com os Encarregados de Educação. Os Encarregados de
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Educação nem sempre cumpriram esse compromisso, situação, que criou alguns
problemas de organização das tarefas e obrigou o professor a adoptar algumas
estratégias de recurso como a utilização de alguns computadores de secretária que
existiam na sala de aula e a distribuição dos alunos pelos computadores dos seus
colegas.

Para

que

pudesse

ter

havido

recurso

ao

Quadro

interactivo,

o

professor/investigador teve que dedicar algum do seu tempo à pesquisa e auto-formação
pois, nestes últimos anos, o Ministério da Educação apenas lhe possibilitou a frequência
de acções de formação em Ensino Experimental das Ciências no 1.º Ciclo, Programa de
Formação Contínua em Matemática e no Programa Nacional do Ensino do Português
(PNEP). A reorganização dos Centros de Formação de Professores que recentemente se
verificou limitou, também, a oferta de formação aos docentes em áreas que envolvem
ferramentas informáticas o que, em nosso entender, pode contribuir para um
desinvestimento por parte dos professores do 1º Ciclo na utilização das diferentes
ferramentas que a constante evolução tecnológica coloca ao dispor do ensino.
Considera-se portanto, que só com uma avaliação isenta e criteriosa de todo o
trabalho que tem sido levado a cabo no contexto da formação de docentes e da utilização
didáctica que as escolas estão a dar aos instrumentos tecnológicos com que têm sido
equipadas é possível melhorar e ultrapassar algumas resistências que ainda se colocam
à modernização tecnológica da educação.
Só desta forma se consegue aproveitar o momento em que várias iniciativas
decorrem neste sentido, entre as quais se apontam:
x

o Plano Tecnológico cujo objectivo se prende com a modernização de um país e de
uma escola que se pretende que seja tecnologicamente desenvolvida;

x

o Eurocid - Ano Europeu da Criatividade e Inovação, defensor duma Europa que quer
´WRUQDU-se a economia baseada em conhecimento líder do mundo até 2010, o que
requer pessoas para desenvolver competências em áreas-chave, como a educação,
ciência e a tecnologia, para a construção efectiva de uma sociedade orientada pelo
conhecimento;

x

o prémio Ilídio Pinho, criado em 2002 com o objectivo de estimular o interesse dos
alunos pelas ciências e tecnologia. É de destacar que a turma envolvida nesta
investigação foi vencedora, no ano lectivo 2008-2009, da 7ª edição deste prémio com
a apresentação de um trabalho desenvolvido no contexto deste estudo.
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Salienta-se, ainda, que se trata de iniciativas que progressivamente se estendem
ao 1º Ciclo do Ensino Básico mas que a divulgação deste e outros estudos deve
acentuar, para que as directrizes se materializem, estendendo a tecnologia efectivamente
a todas estas escolas e que a formação inicial e contínua deve dissipar as dúvidas de
todos os docentes até se conseguir dar resposta ao compromisso tecnológico com a
educação.

4 -Sugestões para futuras investigações
Ficou comprovado que os sujeitos-casos envolvidas no estudo facilmente se
familiarizaram com o computador, adquirindo rapidamente uma técnica de base intuitiva
que lhes permitiu interagir com aprendizagens matemáticas. Todavia, outras questões se
podem aqui levantar. Poderá esta interacção dar os seus frutos noutros conteúdos para
além daqueles que estiveram em foco neste estudo? E no que diz respeito às restantes
áreas do currículo, poderão as mesmas beneficiar das ferramentas tecnológicas
utilizadas ou serão outras as mais adequadas? E no que se refere às ferramentas,
poderia haver alterações significativas, caso se optasse por outro tipo de ferramentas?
Ou será que outras condicionantes determinariam a evolução apresentada, como o meio
familiar ou a relação professor/aluno com o investigador? Se este estudo fosse aplicado a
outros alunos do 1º Ciclo de outras escolas, iria observar-se os mesmos resultados? Que
resultados se iriam obter se este estudo fosse realizado com crianças de outros anos de
escolaridade? Será que os mesmos resultados seriam obtidos num grupo de alunos que
já dominasse as tecnologias logo no início?
Foram também discriminadas, nesta dissertação, várias iniciativas de incentivo à
utilização de ferramentas informáticas na edXFDomR VHQGR R ³0DJDOKmHV´ XP H[HPSOR
destas iniciativas. Todavia, as avarias constantes destes equipamentos presenciadas
pelo investigador, facto que se associa à actual crise económica do país, permitem
SHUJXQWDUDWpTXDQGRGXUDUmRRV³0DJDOKmHV´"(VWDr-se-á a capacitar os alunos para a
inovação tecnológica, correndo-se o risco de daqui a 1 ano ou 2 não haver computadores
nas salas do 1º Ciclo do Ensino Básico? Não seria melhor dotar as escolas com os
meios, potenciando, assim, a sua reutilização ano após ano? Não seria benéfico haver
uma sala de TIC nas escolas do 1º Ciclo?
E no que se refere aos padrões, assentou-se que as experiências contribuíram
para o desenvolvimento de várias competências, em especial no âmbito do sentido de
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padrão. Sendo este um terreno propício ao desenvolvimento de procedimentos
essenciais ao raciocínio, à compreensão de conceitos algébricos, a uma progressiva
capacidade de abstracção, a questão que se coloca é se os alunos serão capazes de
mobilizar estes saberes em construção nesta e noutras áreas do conhecimento. As
experiências vividas influenciarão a forma como vão interagir e estruturar as novas
aprendizagens, hierarquizando a complexidade do conhecimento? Ou seriam divergentes
os resultados caso se optasse por outro tipo de padrões, ou com uma progressão de
complexidade diferente? Se tivessem sido utilizadas grades de tamanhos diferentes (5x9;
7x12) iriam ser criados os mesmos tipos de padrões? E quais seriam os resultados se
fossem utilizados padrões numéricos nos seguintes anos de escolaridade? E como
reagiriam os alunos se fossem introduzidas algumas expressões algébricas na leitura de
alguns padrões? Será que o estudo dos padrões contribui para o desenvolvimento da
comunicação matemática nos primeiros anos de escolaridade? E se este estudo tivesse
sido realizado com alunos que já tivessem explorado de forma sistemática padrões no
Pré-escolar, que resultados se obteriam?
São fidedignos e compensadores os resultados deste estudo, no entanto, nem
sempre os factos falam por si mesmo, como profere Einstein: "Minhas ideias levaram as
pessoas a reexaminar a física de Newton. Naturalmente alguém um dia irá reexaminar
minhas próprias ideias. Se isto não acontecer haverá uma falha grosseira em algum
lugar."
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Anexo I Ȃ Ficha de trabalho Ȃ Tarefa 6

290

Anexos

Anexo II Ȃ Tira de papel Ȃ Tarefa 7
Tira para reproduzir o padrão com letras ou números.
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Anexo III Ȃ Ficha de trabalho Ȃ Tarefa 9
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Anexo IV Ȃ Ficha de trabalho Ȃ Tarefa 12
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Anexo V Ȃ Ficha de trabalho Ȃ Grade da Tarefa 12
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1
4

0
0
0

Augusto

Gaspar

1

1

0

1

Mónica

Sim

0

Sim

0

0

0

0

0

Não

4

1

1

1

1

1

0

0

0

Não

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Sim

Sabe navegar
nos Menus
2

1

1

1

1

Não

Consegue
inserir o CD
Sim

1

0

0

0

0

0

Sim

Consegue
executar as
tarefas
4

1

1

1

1

Não

Necessita de
ajuda
4

1

1

1

1

Sim

Sabe ligar o
computador
Não

Lúcia

Nome do aluno

0

0

0

0

0

Não

Domina o rato

Grelha de Observação ± Pré-Teste - Competências Tecnológicas

1

0

0

0

1

Sim

Consegue sair
do Jogo
3

1

1

1

0

Não

Anexo VI Ȃ Grelha de Observação Ȃ Pré-Teste Tecnológico

1

0

0

0

1

Sim

Sabe desligar o
computador
3

1

1

1

0
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Não
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0
0

1
1
4

Augusto

Gaspar

0

0

1

0

Mónica

Sim

1

Sim

4

1

1

1

1

Não

0

0

0

0

0

4

1

1

1

Não

0

0

0

0

0

4

1

1

1

1

Sim

Sabe navegar
nos Menus
0

0

0

0

0

Não

Consegue
inserir o CD
Sim

1

4

1

1

1

1

Sim

Consegue
executar as
tarefas
0

0

0

0

0

Não

Necessita de
ajuda
4

1

1

1

1

Sim

Sabe ligar o
computador
Não

Lúcia

Nome do aluno

0

0

0

0

0

Não

Domina o rato

Grelha de Observação ± Pós-Teste - Competências Tecnológicas

Anexo VII Ȃ Grelha de Observação Ȃ Pós-Teste Tecnológico

4

1

1

1

1

Sim

Consegue sair
do Jogo
0

0

0

0

0

Não
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4

1

1

1

1

Sim

Sabe desligar o
computador
0

0

0

0

0

Não

0

0

1

1

4

Mónica

0

0

Gaspar

0

1

Sim

Lúcia

Utiliza o termo
padrão

1

Não

Nome
Augusto

Sim

4

1

1

1

Não

0

0

0

0

0

Sim

Replica o padrão

4

1

1

1

1

Não

0

0

0

0

0

Sim

4

1

1

1

Não

0

0

0

0

0

4

1

1

1

Não

0

0

0

0

0

Sim

4

1

1

1

0

0

0

0

0

Não

Sim

Continua o
padrão para a
frente

1

4

1

1

1

1

Sim

Continua o
padrão para trás

0

0

0

0

0

Não

Replica o padrão
com números

1

4

1

1

1

1

Sim

Completa o
padrão

0

0

0

0

0

Não

Replica o padrão
com letras

1

4

1

1

1

1

Sim

Considera
correcto o padrão

0

0

0

0

0

Não

Identifica o
Módulo

1

0

0

0

0

0

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

Sim

Já Está

Exercício
6 - cria
um
padrão

0

0

0

0

0

Não

Exercício 5 ± analisa
o padrão
representado

Atitudes e
comportamento

4

1

1

1

1

Participação

Exercício 2, 3 e 4 Continua para a
frente e para trás; Completa

Sim

Exercício 1
Descreve; identifica o módulo; replica o tipo de padrão

0

0

0

0

0

Não

Grelha de Observação ± Pós-Teste - Competências Matemáticas

Sim

Apresenta outra
solução

Não

Empenho

4

1

1

1

1

Sim

Anexo VIII Ȃ Grelha de Observação Ȃ Pós-Teste Matemático

0

0

0

0

0

Não
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4

0

0
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1

0

Mónica

1

1

Gaspar

1

0

Sim

0

Utiliza o termo
padrão

Lúcia

Não

Nome
Augusto

1

0

0

1

Não

2

1

1

0

1

Sim

Replica o padrão

1

0

0

1

0

Não

3

1

1

0

1

Sim

0

0

0

0

Não

4

1

1

1

1

1

0

0

1

Não

3

1

1

0

1

Sim

3

1

0

1

Não

Sim

Continua o
padrão para a
frente

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Sim

Continua o
padrão para trás

4

1

1

1

1

Não

Replica o padrão
com números

0

0

0

0

0

0

Sim

Completa o
padrão

4

1

1

1

1

Não

Replica o padrão
com letras

0

1

0

0

1

0

Sim

Considera
correcto o padrão

3

1

1

0

1

Não

Identifica o
Módulo

Sim

0

1

0

0

1

0

3

1

1

0

1

1

0

0

1

0

Já Está

Exercício
6 - cria
um
padrão

Sim

Exercício 5 ± analisa
o padrão
representado

3

1

1

0

1

Não

Exercício 2, 3 e 4 Continua para a
frente e para trás; Completa

Atitudes e
comportamento

4

1

1

1

1

Participação

Exercício 1
Descreve; identifica o módulo; replica o tipo de padrão

Sim

Grelha de Observação ± Pré-Teste - Competências Matemáticas

0

0

0

0

0

Não

Anexo IX Ȃ Grelha de Observação Ȃ Pré-Teste Matemático

Sim

Apresenta outra
solução

Não

Empenho

4

1

1

1

1

Sim

FerramentĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ͙ĞŽƐƉĂdrões na Matemática do 1º Ciclo

0

0

0

0

0

Não

