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resumo

Vivemos numa Sociedade por muitos designada do Conhecimento e da
Informação, onde se torna, cada vez mais, uma necessidade a utilização e o
domínio das tecnologias informáticas por parte das pessoas, para que mais
facilmente se possam adaptar a esta sociedade em constante evolução. Ora, a
esta necessidade associa-se, também, a importância da formação ao longo da
vida. Para que esta seja bem sucedida, é primordial que se estabeleçam
relações entre as experiências e situações do quotidiano das pessoas, para
que estas possam adquirir e desenvolver novos conhecimentos e novas
competências. Como os padrões matemáticos se encontram fortemente
representados no nosso quotidiano, uma abordagem da matemática centrada
nos padrões pode contribuir para que, mais facilmente, as pessoas percebam
de que forma a matemática está presente no nosso dia-a-dia e de que forma a
utilizamos, fazendo assim com que fiquem com uma ideia mais positiva e
correcta da matemática.
Assim, com esta investigação pretendeu-se avaliar o impacto da utilização de
tecnologias informáticas, nomeadamente de blogues, e de uma abordagem
matemática centrada nos padrões, privilegiando-se a estratégia da WebQuest,
em formandos que frequentam um Centro Novas Oportunidades (CNO), ao
nível do desenvolvimento de competências tecnológicas e matemáticas, tanto
específicas como transversais.
O estudo de caso desenvolvido inseriu-se num paradigma de investigaçãoacção e envolveu cinco formandos que frequentavam o Centro Novas
Oportunidades e pretendiam obter uma certificação de nível básico.
As principais técnicas de recolha de dados utilizadas foram a observação, a
análise documental e a inquirição, suportadas por instrumentos como: diário de
bordo, notas de campo/soltas, produções dos formandos, testes,
questionários, entrevistas e conversas informais. Os dados recolhidos foram
alvo duma análise de conteúdo essencialmente qualitativa com intenções
descritivas e interpretativas.
O estudo permitiu concluir que o uso de tecnologias informáticas, como o
blogue, e uma abordagem matemática centrada nos padrões, em que se
privilegiou a estratégia da WebQuest, contribuiu efectivamente para
desenvolver apetências e competências tecnológicas, ao nível da navegação e
exploração de recursos na Internet e para uma maior e melhor apropriação do
sentido de padrão, bem como da construção duma imagem mais correcta e
positiva da Matemática.
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abstract
We live in a society that many people name Knowledge Society and
Information Society, and where more and more people feel the need to use and
manage Information Technologies (IT) so that they can more easily adapt to
the constant changing world.
Well, to this necessity is also connected the importance of lifelong learning. In
order that continuing education is well succeeded it is imperative to establish
UHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKHH[SHULHQFHVDQGWKHVLWXDWLRQVRIHDFKSHUVRQ¶VGDLO\
life, so that they can acquire and develop new knowledge and new
competences.
As mathematical patterns are strongly represented in our everyday life, an
approach of pattern centered mathematics can contribute to a better
understanding of how mathematics is present in our daily life and in which way
we use it. This also promotes a more positive and correct idea of mathematics.
This investigation intends to evaluate the impact of the use of IT and a pattern
centered mathematical approach at the level of technological and mathematical
competences (specific and transverse) development. The selected study group
was participants who attended a Centre for New Opportunities (CNO).
The case study developed was inserted in a paradigm of investigation-action
and involved five participants attending the Centre for New Opportunities
(CNO) with the aim of obtaining a basic level certification.
The main techniques for data collection were observation, document analysis
DQGLQYHVWLJDWLRQVXSSRUWHGE\LQVWUXPHQWVDVMRXUQDOILHOGQRWHVSDUWLFLSDQWV¶
work, tests, questionnaires, interviews and informal conversations. The
collected data was submitted to essentially qualitative content analysis with
descriptive and interpretative intentions.
The study demonstrated that the use of IT, as blogging, associated with a
mathematical pattern centered approach, in which the WebQuest strategy was
privileged, contributed effectively to develop interest and technological
competences.
A positive impact was verified at the internet navigation and resource
exploration level, as well as for a wider and improved appropriation of the
sense of pattern, which translated into a better representation of a more
accurate and positive image of the Mathematics.
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Introdução

Na sociedade actual, são exigidos aos indivíduos activos níveis de formação e qualificação cada
vez mais elevados. As exigências de hoje são muito diferentes daquelas a que se estava
habituado, em particular ao nível das tecnologias informáticas e do saber matemático.
Vive-se numa Sociedade do Conhecimento caracterizada pela globalização e por uma nova fonte
de riqueza: o conhecimento. A apropriação desse conhecimento, cada vez mais digital, implica o
desenvolvimento de novas competências que irão ajudar as pessoas a adaptarem-se e a
integrarem-se nesta sociedade, cada vez mais exigente e em constante evolução.
A iniciativa Novas Oportunidades, que fomenta a aprendizagem ao longo da vida, apresenta-se
como uma proposta curricular que pretende ajudar os indivíduos a prepararem-se para esta
Sociedade, dotando-os de competências consideradas fundamentais como é o caso das
tecnologias informáticas, as chamadas Cibercompetências. O domínio das Tecnologias
Informáticas assume-se como fundamental para a inserção nesta sociedade. Basta ter-se em
consideração a diversidade de tecnologias e aplicações que existem actualmente e as que irão
surgir no futuro. Este domínio é relevante sobretudo pelo papel que pode desempenhar como
facilitador e potenciador do desenvolvimento de outras competências essenciais, para uma melhor
inserção social e profissional dos adultos. Outra das competências que importa desenvolver está
ligada à matemática. Nas Novas Oportunidades, nível básico, persegue-se o desenvolvimento
dessa competência na área de Matemática para a Vida que, como o próprio nome indica, está
presente no quotidiano de qualquer cidadão.
No processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências de nível básico, um
dos possíveis percursos de qualificação para adultos da Iniciativa Novas Oportunidades, estas
FRPSHWrQFLDVVmRFRQWHPSODGDVHYLVDPIRPHQWDUDOLWHUDFLDGLJLWDOFDSDFLGDGHVGH³DSUHQGHU a
DSUHQGHU´ LVWR p SURFXUDU H ILOWUDU LQIRUPDomR RQ-line, tornar os cidadãos mais conscientes dos
seus próprios saberes, aprofundando-os e aplicando-os às suas vidas, tornando-se cidadãos mais
activos e matematicamente críticos, inseridos numa sociedade cada vez mais exigente.

1. Apresentação do problema e Importância do estudo
³$V 7,& VmR XP GRV IDFWRUHV SRWHQFLDGRUHV GDV SURIXQGDV PXGDQoDV RSHUDGDV QR
mundo. Com a aceleração na inovação e na dinamização da mudança, as TIC são
hoje essenciais diante da globalização da economia mundial e dos fenómenos físicos
HKXPDQRVHPJHUDO´
Infopédia (2003-2009)
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Tendo em conta a citação supra, as tecnologias informáticas ocupam um lugar cada vez mais
importante na nossa sociedade, nos mais variados campos de actividade, nas várias profissões e
no dia-a-dia das pessoas.
Vive-se numa sociedade da informação e do conhecimento. No entanto, a vida nesta sociedade da
informação não é isenta de dificuldades, especialmente se se pretender fazer uso da informação
disponível para se produzir conhecimento. Torna-se assim importante identificar e desenvolver as
novas competências que emergem: o domínio da tecnologia, o processamento da informação e a
produção de informação, com vista a uma produção constante de conhecimento de forma
dinâmica e sempre renovado. Esta importância é mais premente quando se reconhece que o
desenvolvimento tecnológico é dinâmico e acelerado. De facto, assiste-se a um elevado ritmo de
inovações tecnológicas, tanto ao nível do acesso e circulação da informação como ao nível da
comunicação individual, em grupo e de massas.
Vários são os estudos que, hoje em dia, reconhecem a importância e o sucesso que as
tecnologias informáticas foram adquirindo não só no desenvolvimento e evolução da sociedade,
como também a nível educacional. Elas têm-se revelado uma ferramenta facilitadora da
aprendizagem.
&RPRUHIHUHP%DOHVWUR 0DQWRYDQL  ³6mRLQ~PHURVRVEHQHItFLRVTXHRVFRPSXWDGRUHVRX
tratando de forma mais abrangente, as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC)
trouxeram ao nosso dia-a-dia. No que tange ao seu uso na educação, pode-se afirmar que os
seus recursos estimulam os estudantes a desenvolverem habilidades intelectuais além de
contribuir para que alguns mostrem mais interesse em aprendHU´
Mas não é só a importância das tecnologias informáticas que é reconhecida. Também a
importância das qualificações e da aprendizagem ao longo da vida tem sido defendida a nível
nacional e, sobretudo na última década, o Governo tem investido bastante nesta área, sendo a
criação dos Centros Novas Oportunidades (CNO), dirigidos para a população adulta e com
experiência profissional, um dos frutos desse investimento. Esta iniciativa das Novas
Oportunidades reflecte um forte investimento político e económico na educação e formação de
adultos, com o intuito de, a longo prazo, dinamizar a economia, a empregabilidade e a coesão
social, não só em Portugal como em toda a Europa.
É hoje sabido que a idade da reforma será progressivamente retardada, pelo que as pessoas
terão de se manter mais tempo no mercado de trabalho e fazer frente à sua evolução. Uma vida
activa mais longa irá reflectir-se numa procura e num investimento maior na educação e formação,
no sentido de melhorar as competências dos trabalhadores. A Iniciativa Novas Oportunidades,
marcada por querer implementar uma dinâmica de Aprendizagem Ao Longo da Vida, pretende
ajudar as pessoas a prepararem-se para esta sociedade da informação e do conhecimento,
caracterizada pela globalização e pelo conhecimento. O conhecimento apresenta-se como uma
nova fonte de riqueza, cada vez mais digital, que implica o desenvolvimento de novas
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competências para as novas realidades profissionais que irão surgir. Entre elas, situam-se as
chamadas cibercompetências, isto é, como já referimos anteriormente, o domínio das Tecnologias
Informáticas, que são fundamentais para o aumento de produtividade e consequente dinamismo
económico.
O Programa Novas Oportunidades apresenta-se, pois, como uma proposta curricular bem
diferente das que são utilizadas para conceber os programas educativos de crianças e jovens e
tem-se popularizado bastante nos últimos tempos, em Portugal.
Os adultos que aderem a esta iniciativa são indivíduos que trazem consigo uma história de vida,
recheada de múltiplas experiências e situações que lhe permitiram desenvolver muitas
competências sem terem a plena consciência disso. Cabe pois às equipas dos CNO que
trabalham no terreno, consciencializá-los das suas próprias capacidades.
As equipas que trabalham nesses centros deparam-se com alguns problemas como, por exemplo,
o facto de muitos dos adultos, quando chegam aos CNO, possuírem poucos ou nenhuns
conhecimentos de tecnologias informáticas. Torna-se pois importante que estes contactem com
elas e que as saibam utilizar adequadamente, tirando o maior partido delas, uma vez que estas
estão cada vez mais presentes na sociedade e no nosso dia-a-dia.
Outro aspecto a salientar tem a ver com o facto de muitos dos adultos possuírem alguns
conhecimentos matemáticos empíricos que foram adquirindo ao longo das suas experiências de
vida, em vários contextos, mas terem alguma dificuldade em transpor esses conhecimentos para o
contexto educativo, tanto a um nível prático como a um nível teórico. Além disso, alguns dos
adultos têm uma visão pouco positiva da matemática. Uma abordagem da matemática centrada
nos padrões pode ajudar a estabelecer conexões, quase naturais, entre situações do dia-a-dia e a
matemática, fazendo assim com que os formandos percebam melhor de que forma é que utilizam
e aplicam a matemática no dia-a-dia, contribuindo para que os adultos venham a ter uma visão
mais favorável, positiva e correcta da matemática e desenvolvam competências nessa área.
Como formadora das áreas de Matemática para a Vida (MV) e de Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) num CNO e como aluna do Mestrado de Multimédia em Educação considero
que é importante estudar o interesse educativo e as potencialidades das tecnologias informáticas
e dos padrões matemáticos na formação de adultos uma vez que poucos estudos têm sido feitos
em Portugal na confluência destas áreas.

2. Finalidades e objectivos do estudo
Com este estudo, pretendeu-se avaliar o impacto do uso de tecnologias informáticas,
nomeadamente de blogues, e duma abordagem da matemática centrada nos padrões,
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privilegiando-se a estratégia da WebQuest, em formandos que frequentam um CNO, ao nível do
desenvolvimento de competências tecnológicas e de competências matemáticas.
Mais concretamente, e em relação às competências tecnológicas, considera-se:
9

o domínio de funcionalidades básicas do computador,

9 a navegação e exploração de blogues e outros recursos na Internet, estruturados numa
lógica de WebQuests.
Ao nível de competências matemáticas, seleccionaram-se:
9

construção de uma visão mais positiva e correcta da Matemática;

9

identificação, completamento, continuação próxima e distante de padrões;

9 aplicação dos conhecimentos construídos e conexões.
Pretendeu-se, ainda, verificar em que medida esta metodologia promoveu a motivação e outras
atitudes favoráveis à aprendizagem e à interacção entre formandos e entre estes e a formadora.

3. Estrutura da dissertação
Esta dissertação está organizada em cinco capítulos.
No primeiro capítulo, faz-se uma breve introdução ao tema estudado, referindo-se as
problemáticas que impulsionaram o estudo, bem como os objectivos e as finalidades do mesmo.
1RVHJXQGRFDStWXOR³(QTXDGUDPHQWR7HyULFR´VmRGHVHQYROYLGDVDVWHPiWLFDVHQYROYLGDVQHVWH
estudo: as tecnologias informáticas, a formação de adultos e os padrões matemáticos. As
tecnologias informáticas constituem a primeira temática deste enquadramento e nela é
aprofundado o uso da Internet, nomeadamente de WebQuests e blogues como metodologias de
aprendizagem. São caracterizados e definidos estes conceitos, reflectindo-se sobre a sua
utilidade, importância e implicações quando usadas como estratégias de ensino e aprendizagem.
Quanto à formação de adultos, foca-se a sua importância e utilidade, no sentido de dotar os
indivíduos activos de competências consideradas fulcrais, de forma a torná-los mais capazes de
se integrarem e intervirem na sociedade actual. Os padrões são um dos temas centrais da
Matemática. A identificação das relações existentes nos padrões, a compreensão da sua lei de
formação e sua generalização são fundamentais para o desenvolvimento de competências
matemáticas que permitam aos cidadãos estabelecer conexões com situações do dia-a-dia,
tornando-os assim mais activos e matematicamente críticos.
2WHUFHLURFDStWXOR³0pWRGR´ inicia-se com a definição das opções metodológicas adoptadas para
esta investigação. De seguida, apresenta-se um esquema do design investigativo, onde se
sintetizam as etapas, técnicas e instrumentos de estudo. Também neste capítulo é feita uma breve
caracterização dos participantes neste estudo, a apresentação e justificação das técnicas e
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instrumentos utilizados na recolha de material investigativo e a descrição das fases do estudo. No
final deste capítulo são apresentados os processos de tratamento e apresentação dos dados.
1RTXDUWRFDStWXOR³$QiOLVHGRV'DGRV´pIHLWDDDSUHVHQWDomRHDDQiOLVHGRVGDGRVREWLGRVH
tratados, orientada pelas categorias emergentes das questões de investigação.
A finalizar, no quinto capítulo, são apresentadas as conclusões do estudo efectuado, faz-se uma
reflexão sobre a investigação realizada e propõem-se futuras questões a investigar.
Seguem-se as principais referências bibliográficas utilizadas e termina-se este documento com um
conjunto de anexos.
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Ao nível do enquadramento teórico, considerou-se três eixos principais: tecnologias informáticas,
nomeadamente o uso de WebQuests e blogues como metodologia de aprendizagem, educação e
formação de adultos e padrões em matemática.

1.Tecnologias Informáticas
As tecnologias têm tido, desde a sua génese, um papel importante ao longo da história da
KXPDQLGDGH &RPR UHIHUH 'DQWH   ³$V UHODo}HV HQWUH R KRPHP H R PHLR VHPSUH IRUDP
mediadas pelas tecnoloJLDVYLJHQWHVHPFDGDPRPHQWRKLVWyULFR´&RPDUHYROXomRWHFQROyJLFDH
científica, a sociedade mudou muito nas últimas décadas. As tecnologias informáticas têm tido um
papel extremamente importante na evolução da sociedade, designada por muitos por Sociedade
do Conhecimento.
Nos dias que correm, a presença das tecnologias informáticas é cada vez mais notória em vários
locais de trabalho, assim como na maioria das casas e instituições. Têm-se desenvolvido e
diversificado rapidamente exigindo-se, por isso, um domínio crescente destas tecnologias em
vários aspectos das vidas das pessoas. De acordo com Cabanas (2008), citado em Vieira (2008:
  ³$V 7,& VmR XP GRV IDFWRUHV SRWHQFLDGRUHV GDV SURIXQGDV PXGDQoDV operadas no mundo.
Com a aceleração na inovação e na dinamização da mudança, as TIC são hoje essenciais diante
GDJOREDOL]DomRGDHFRQRPLDPXQGLDOHGRVIHQyPHQRVItVLFRVHKXPDQRVHPJHUDO´
Esta realidade torna o computador numa ferramenta cada vez mais indispensável no dia-a-dia,
quer no trabalho, nas actividades de lazer ou na sociedade em geral.
A familiarização com as tecnologias informáticas, além de ser, hoje, fundamental para o
desenvolvimento pessoal e a integração na sociedade, pode ser um factor decisivo no acesso ao
emprego. Infelizmente em Portugal ainda existem muitos adultos que se sentem intimidados pelas
tecnologias e ainda não adquiriram a desejada literacia nesta área. Designamos, aqui por literacia
LQIRUPiWLFD³RFRQMXQWRGHFRQKHFLPHQWRVFRPSHWrQFLDVHDWLWXGHVHPUHODomRDRVFRPSXWDGRres
TXH OHYDP DOJXpP D OLGDU FRP FRQILDQoD FRP D WHFQRORJLD FRPSXWDFLRQDO QD VXD YLGD GLiULD´
(McInnerney, McInnerney & Marsh; Soloway, Turk & Wilay, citados por Tsai & Tsai, 2003:48 em
Miranda, 2007:43). De acordo com Miranda (id: ib), esta definição inclXL WUrV WHUPRV´ SULPHLUR
conhecimentos e competências sobre a tecnologia computacional; segundo, atitudes positivas
face a esta tecnologia; e terceiro, ter confiança para usar os computadores sem grande
DQVLHGDGH´
Cada vez mais, se torna importante desenvolver nos indivíduos competências para compreender e
envolver-se nesta Sociedade da Informação e do Conhecimento, não basta, apenas, saber

11

WebQuests e Blogues na formação de adultos centrada em padrões matemáticos

manusear correctamente estas tecnologias. A sociedade exige dos cidadãos novas maneiras de
pensar, de agir e de cooperar, adaptação e qualificação para o desempenho de novas funções
mas, principalmente, que estes sejam capazes de obter e reconstruir conhecimentos.
Há alguns anos, o ensino baseava-se no estudo de um conteúdo a partir do manual escolar onde,
aparentemente, se encontrava tudo o que o aluno precisava de saber, no entanto, nos dias de
hoje, isso já se torna insuficiente na maioria dos casos. Também na educação, a utilização das
tecnologias informáticas apresenta-se como uma mais valia que pode e deve ser utilizada, pois
pode significar um maior acesso à informação, um melhor desempenho cognitivo e comunicativo
e, consequentemente, um processo de aprendizagem mais rico.
A Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, citada em Ventura (2008: 25) refere,
no seu relatório para a UNESCO, que ³as tecnologias informáticas são ferramentas valiosas para
a educação, nomeadamente o computador e os sistemas multimédia, recursos que permitem
traçar percursos individualizados em que cada aluno pode progredir dHDFRUGRFRPRVHXULWPR´
Campbell (1994), citado por Ventura (2008: 24), UHIHUH TXH ³RV FRPSXWDGRUHV IRUQHFHP PXLWDV
vezes, o ambiente de aprendizagem ideal. A sua paciência infinita, auxílio positivo e capacidade
para se adaptarem ao ritmo de aprendizagem do utilizador podem maximizar a aprendizagem em
UHODomR D PXLWDV SHVVRDV´ $ PHVPD DXWRUD LG  WHQGR HP FRQWD D RSLQLmR GH DXWRUHV FRPR
5DPRV  H3RQWH  UHIHUHTXHXPDGDVYDQWDJHQVGRXVRGRFRPSXWDGRU³SUHQGH-se
com o seu contributo para o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas novos, do
HVStULWRFUtWLFRGDFULDWLYLGDGHHGDWRPDGDGHGHFLV}HVHPVLWXDo}HVFRPSOH[DV´  
A utilização das Tecnologias Informáticas visa, pois, a obtenção de uma melhor qualidade do
sistema educativo, dotando os alunos de competências que lhes permitam trabalhar num ambiente
tecnologicamente avançado, pesquisando e seleccionando a informação pertinente para a sua
aprendizagem.
5RVD  GHIHQGHTXH³$LQWHJUDomRGDV7,&QDHVFRODSRGHVHUXPD boa oportunidade para
redescobrir o prazer na aprendizagem, contribuindo para desenvolver ou fazer surgir o gosto por
DSUHQGHU´ 9HQWXUD   UHIHUHTXHDXWRUHVFRPR*RGLQKRHWDO. (2004) defendem mesmo que
se pode combater o insucesso escolar recorrendo jV WHFQRORJLDV LQIRUPiWLFDV ³$OXQRV TXH QR
sistema tradicional, têm dificuldades, quando têm oportunidade de utilizar as tecnologias
informáticas, mostram-se motivados e têm possibilidade de mais facilmente revelar os seus
WDOHQWRV´ 
Mas as tecnologias informáticas não são a solução para todos os problemas existentes nesta área
da educação. Como refere Ramos (1995) em Ramos (1996:   ³É claro que a tecnologia não é
responsável por toda a transformação cultural que ela impulsiona. A mudança tecnológica apenas
FULDQRYRVHVSDoRVGHSRVVLELOLGDGHVDVHUHPHQWmRH[SORUDGRV´
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&RPR UHIHULX 6KHUU\ :DOWRQ GD HTXLSD GR ³67(3 SURMHFW´ XP SURJUDPD QRUWH-americano de
formação de professores para a utilização das tecnologias da informação e comunicação na
escola, citado em Paiva, Costa & Fiolhais (2002: 2): "I'm not convinced that computer technology is
going to solve significant education problems. But, the kids are so motivated by computer usage
and technology that it's ridiculous not to use the tools in meanLQJIXODQGHQJDJLQJZD\V´
Dada a importância das tecnologias informáticas nos tempos actuais, torna-se importante que
estas estejam presentes na educação não só dos jovens mas também dos adultos. Caso
contrário, corre-se o risco de estar a excluir uma significativa camada da sociedade que ainda se
encontra em idade activa e que, trabalhando nas mais variadas profissões, todos os dias vão
contribuindo para a evolução do país. Torna-se, assim, fundamental que tenham um contacto com
as Tecnologias Informáticas, cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, quando decidem
retomar a sua formação. Este contacto vai ajudá-los a relacionarem-se mais eficazmente com o
meio que os rodeia, tornando-os mais capazes de actuar e competir no mercado de trabalho,
desenvolvendo o seu espírito crítico e participativo na sociedade.
As tecnologias informáticas não causam apenas mudanças no que se faz, modificam também os
comportamentos, influenciando a forma como se produz e adquire conhecimentos e o
relacionamento com o mundo.

1.1. A Internet e a World Wide Web
As tecnologias informáticas têm na Internet e sobretudo na Word Wide Web (WWW) a sua
expressão mais forte. Hoje em dia, é impossível fazer uma estimativa do número de pessoas que
utilizam a Internet em todo o mundo, pois corre-se o risco desse número estar rapidamente
desactualizado. Mas uma coisa é certa, de todas as descobertas e invenções feitas pelo Homem,
a Internet é, sem dúvida, considerada o maior sistema de comunicação alguma vez desenvolvido.
De acordo com Eça (1998), mencionado em Guimarães (2005:  ³&RPHODQmRKiEDUUHLUDVGH
cor, sexo, idade, distância, tempo, cultura, educação. As salas de aula não estão mais cingidas a
TXDWUR SDUHGHV´ (VWD mesma autora UHIHUH DLQGD XPD DQDORJLD IHLWD SRU *LGGHQV   ³Se
foram necessários quarenta anos para que a rádio chegasse a cinquenta milhões de ouvintes nos
Estados Unidos, foram apenas necessários quatro anos para o mesmo número de americanos
XWLOL]DUHPD,QWHUQHW´ 
A Internet é uma enorme Rede composta por redes onde os computadores trabalham e se
mantêm ligados a todo o mundo, comunicando entre si através de redes de telecomunicações.
Segundo Guimarães (2005) e Cruz (2006), apareceu nos EUA, nos anos 60, em plena Guerra Fria
e sob a ameaça de um potencial ataque nuclear por parte dos Soviéticos. Os EUA sentiram
necessidade de descentralizar todas as suas comunicações que, até então, passavam todas pelo
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Pentágono, tornando-os bastante vulneráveis em caso de ataque. Criaram então uma rede
experimental, em que a transferência de informação se fazia por pacotes, isto é, a informação era
dividida em pacotes que, em vez de seguirem directamente para o computador de destino,
seguiam sucessivamente pelos diversos computadores mais próximos até chegar ao destino final.
Assim, não havia um sistema central que pudesse ser destruído pelos Soviéticos e que originasse
o colapso das comunicações.
Até aos anos 70, a rede que foi sendo desenvolvida era utilizada apenas para fins militares mas, a
partir dessa altura, houve uma maior adesão por parte do mundo académico, escolas,
universidades e investigadores, devido à facilidade com que se podem movimentar dados nela e
que depois se alargou até ao boom que hoje conhecemos.
Cruz (2006) refere que a Internet permite a ligação entre diferentes computadores, em diferentes
partes do mundo, a partir da linha telefónica, linhas de fibra óptica, transmissão por satélite ou
outros serviços de telecomunicações. A informação é enviada duns computadores para outros
através de um conjunto de SURWRFRORV³7UDQVPLVVLRQ&RQWURO3URWRFRO,QWHUQHW3URWRFRO´ 7&3,3 
Este conjunto de protocolos pode ser visto como um modelo de camadas, onde cada camada é
responsável por um grupo de tarefas que são realizadas numa ordem precisa. Assim, os dados
(pacotes de informação) que circulam na rede são tratados numa camada e depois são
transmitidos à camada seguinte, sucessivamente. A enorme capacidade de enviar e receber
informação por todo o mundo possibilita uma liberdade de comunicação sem paralelo.
Segundo Cruz (2006) a World Wide Web, WWW ou simplesmente Web, surgiu no início dos anos
90 e foi concebida por Tim Berners-Lee com o objectivo de facilitar a partilha de ideias entre
colaboradores que estivessem a trabalhar num mesmo projecto, mas em diferentes locais.
A Web é um dos serviços disponibilizados na Internet, à semelhança de outros como: o email, a
conversação em tempo real, a transferência de ficheiros, grupos de discussão, a videoconferência,
«'HDFRUGRFRP&UX]  , p³XPD tecnologia hipermédia distribuída e acessível a partir
da Internet que permite navegar com facilidade através da quantidade de informação disponível.
Esta utiliza a rede de redes e pretende a partilha de conhecimentos utilizando uma arquitectura
FOLHQWHVHUYLGRU´
O servidor, no fundo, é um computador com grande capacidade que está sempre ligado à rede.
Desde o aparecimento da Web, vários browsers foram desenvolvidos, permitindo o acesso de
qualquer utilizador que possuísse o software adequado à WWW. Actualmente, existem vários
browsers. Os mais usados são o Internet Explorer, o Mozzilla Firefox e o Chrome (Google).
Na Web, cada página tem a sua localização específica à qual está associada um endereço que é
único, o URL - ³8QLIRUP 5HVRXUFH /RFDWRU´ 1D ::: D LQIRUPDomR p ³DSUHVHQWDGD HP
GRFXPHQWRV+70/ ³+\SHUWH[W0DUNXS/DQJXDJH´ TXHSHUPLWHDFRPELQDomRGHYiULRVIRUPDWRV
nomeadamente, áudio, vídeo, texto, imagem, e que pretende acima de tudo ser uma linguagem
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comum e suficientemente simples para poder ser utilizada. O protocolo utilizado é o http
³+\SHUWH[W 7UDQVIHU 3URWRFRO´  TXH FRUUH SRU FLPD GR 7&3,3 7UDQVIHU &RQWURO 3URWRFRO,QWHUQHW
Protocol) apenas o tempo necessário para a duração de determinada operação (Berners-Lee et
DO ´ *XLPDUmHV 
Actualmente, a Web é apelidada de auto-estrada da informação, uma vez que abarca uma enorme
quantidade de recursos onde se pode encontrar, com alguma rapidez, todo o tipo de informação,
documentos, notícias sobre acontecimentos, etc.
De acordo com Cruz (2006:44 e 45), as tecnologias informáticas e, em particular, o recurso à Web,
aumentaram as possibilidades de pesquisa de informação, colocando à disposição de quem a
consulta fontes inesgotáveis de informação. Mas, para além disso, a estrutura hipermédia que
possui permite ao utilizador aceder, através de hiperligações, a sites em qualquer local do planeta,
³GHIRUPDOLYUHHLPHGLDWD -RKQVRQ HHPJUDQGHTXDQWLGDGH /pY\ ´ LG 
À medida que estas transformações vão ocorrendo, vão-se também alterando algumas das
estratégias utilizadas ao nível da educação, passando esta a dar um maior destaque e aplicação
às tecnologias informáticas.
Eça (1998), citado em Guimarães (2005:3), defende que o recurso à Internet e à Web é uma
estratégia de motivação dos alunos para a aprendizagem pois, por um lado, é um meio de
comunicação que permite fazer contactos em tempo real, fazer pesquisas e efectuar publicações
e, por outro, permite tornar a aprendizagem mais interactiva, mais dinâmica e mais motivante para
os alunos.
Navegar na Web pode ser um processo de busca de informação muito importante para a
construção

do

conhecimento,

proporcionando

um

ambiente

interactivo,

facilitador

da

aprendizagem e motivador, mas também pode causar dispersão e, se estiver mal organizado,
pode transformar-se num recurso sem utilidade pedagógica. É importante ter presente que a
Internet não tem um ponto central nem é gerida por alguém em particular. Há que ter em conta
que este recurso tem os seus perigos, pois permite o acesso a inúmeras informações, muitas
vezes desorganizadas, sendo até, em alguns casos, pouco credíveis ou falsas. Para contornar
este perigo, existem hoje ao alcance do formador uma variedade de ferramentas cognitivas que
ajudam os formandos a pesquisar e a relacionar diferentes informações, tirando proveito da
informação on-line no sentido de desenvolverem o espírito crítico.
As estratégias pedagógicas que fazem uso das tecnologias informáticas permitem desenvolver,
nos formandos, capacidades de pesquisa, organização e síntese, incrementam a sua autonomia,
permitindo um acesso rápido à informação e permitem o desenvolvimento das capacidades de
análise crítica e reflexiva. Convém, contudo, referir que não se está a caminhar para um ensino
facilitador, muito pelo contrário, ao trabalhar com estas ferramentas é necessário um esforço
acrescido por parte dos formandos. Trata-se duma aprendizagem por construção e não por
memorização ou reprodução do saber, como acontecia anteriormente, recorrendo à exploração
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das potencialidades que estas tecnologias oferecem. Assim, cada indivíduo é responsável pela
sua aprendizagem, é ele que tem de tomar as decisões e não o computador nem o formador.
Anteriormente a World Wide Web era vista apenas como fonte para pesquisas mas, hoje, traz uma
série de funcionalidades, permite a adopção de múltiplas estratégias de aprendizagem e
ferramentas gratuitas para tornar o processo de ensino e de aprendizagem mais atractivo. Nessas,
encontram-se as WebQuests e os blogues que se forem utilizados de forma contextualizada,
podem produzir bons resultados.

1.1.1. WebQuest
O conceito de WebQuest surge em 1995, na Universidade de San Diego, e foi concebido por
Bernie Dodge e Tom March. De acordo com os seus criadores, uma WebQuest p³XPDSURSRVWD
de trabalho para a realização de uma actividade de pesquisa orientada, elaborada por professores
para ser resolvida colaborativamente pelos alunos, tirando partindo da informação existente na
:HE 'RGJH ´ &UX] 
Esta é uma estratégia de aprendizagem orientada que possibilita ao aprendiz desenvolver a
capacidade de analisar um problema sob múltiplas perspectivas, a capacidade de síntese, o
espírito crítico, a capacidade de cooperar e partilhar informações entre pares e também
reconhecer-se como actor no seu processo de auto-formação, sempre sob a orientação do
formador. O aprendiz deixa de ter um papel passivo no seu processo de aprendizagem e passa a
ser um construtor crítico e activo do seu conhecimento.
As WebQuests tornam possível a utilização dos bons recursos disponíveis na Web, uma vez que
garantem o acesso a informações autênticas, credíveis e actualizadas que estimularão o aprendiz
a explorá-los. Elas promovem a aprendizagem cooperativa e colaborativa, o desenvolvimento de
actividades cognitivas que favorecem o aprender a aprender, promovem a transformação de
informação e a criatividade, através da realização dos trabalhos de investigação nelas propostos.
Apesar da WebQuest ser definida como uma actividade de grupo pelos seus criadores, ela
também pode ser planeada para ser resolvida individualmente, por exemplo, em situações de
ensino à distância.
Ao criar uma WebQuest é necessário ter em conta aspectos como a sua estrutura e a sua
duração.
Uma WebQuest deve ser constituída por seis partes ou componentes: a Introdução, a Tarefa, o
Processo, os Recursos, a Avaliação e a Conclusão.
Na Introdução, é apresentado o tema e lança-se um desafio aos formandos, orientando-os para a
realização do trabalho proposto. Esta deve motivar os formandos para o tema, tirando partido dos
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conhecimentos prévios que estes possam ter acerca do tema. Por estes motivos, a Introdução
deve tornar a WebQuest atractiva e divertida.
Na segunda parte, propõe-se uma, ou mais Tarefas, que deverão ser exequíveis, interessantes e
diversificadas. Esta será a parte fundamental da WebQuest uma vez que dá a conhecer aos
formandos o propósito do trabalho e o produto final que se pretende atingir.
De acordo com Cruz (2006: 51), Dodge defende que encontrar uma Tarefa que obrigue os
formandRVDSHQVDUVREUHRVFRQWH~GRVp R³FRUDomRGD WebQuest´pLVVRTXHID]D GLIHUHQoD
entre uma WebQuest e mais uma página na Web.
As respostas para as Tarefas não devem estar definidas, os formandos devem recorrer à sua
criatividade e a métodos de resolução de problemas para transformar a informação recolhida e
encontrar as respostas.
O mesmo autor (id) refere que a Tarefa deve ir além duma resposta a um questionário, a um
coleccionar informações já dadas e à identificação de informação existente noutros locais da Web.
No Processo, são apresentados os passos que os formandos terão de percorrer para desenvolver
a tarefa bem como as estratégias que deverão utilizar. Este deve apresentar, de forma clara e bem
estruturada, as etapas a desenvolver, conter as informações acerca dos diferentes papéis a
desempenhar pelos elementos do grupo, de forma a que estes compreendam bem a informação
fornecida, e indicar as fontes de informação a que os formandos devem recorrer para melhor
realizarem as Tarefas.
Como o Processo e os Recursos estão muito interligados e quando os formandos se encontram
no Processo normalmente necessitam de recorrer a essa informação, os Recursos são, na grande
maioria das WebQuests, integrados no Processo.
Os Recursos são um conjunto de fontes de informação que devem estar disponíveis,
preferencialmente, on-line, que o formador escolhe e que devem ser consultados pelos formandos
para realizar a(s) Tarefa(s) proposta(s). Sempre que seja necessário, também podem integrar os
Recursos fontes provenientes de outros tipos de suporte tais como: livros ou outros documentos a
que o formando consiga aceder.
A escolha dos Recursos deve ter em consideração a quantidade e a qualidade da informação
apresentada. Estes devem ser de fontes credíveis e conter informação actualizada, correcta e
adequada ao nível etário dos formandos. Devem ser relevantes para os conteúdos a abordar, ser
de fácil navegação, possuir uma boa apresentação gráfica e conter elementos multimédia, como
imagens, gráficos, aplicações interactivas e apelativas. Os formandos devem, assim, fazer
ligações com os conhecimentos prévios que já possuem e construir novos conhecimentos ou
reconstruir aqueles que já detêm, de forma a poderem aplicá-los noutras situações que, no futuro,
poderão aparecer.
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Na Avaliação informa-se o formando sobre o modo como o seu desempenho será avaliado. Esta
deve conter os critérios de avaliação, que devem ser apresentados de forma clara, e explicitar os
indicadores qualitativos e/ou quantitativos a usar, de forma a que os formandos tenham
conhecimento do que é esperado deles. A avaliação pode incidir sobre o modo como corre o
trabalho e sobre o produto final.
A Conclusão resume os assuntos explorados na WebQuest e os objectivos da actividade,
salientando as vantagens da sua resolução e também pode conter um incentivo para a realização
de pesquisas ou investigações futuras na mesma temática, ou até lançar um desafio para
complementar o trabalho realizado.
De acordo com Dodge (1995;1997) referido em Cruz (2006:54), quanto à duração, as WebQuests
podem-se classificar de duas formas: WebQuests de curta duração ou WebQuests de longa
duração.
As WebQuests de curta duração devem realizar-se entre uma e três aulas e o seu objectivo passa
pela promoção da aprendizagem e da cooperação ³'HSRLV GH SHUFRUULGD XPD TXDQWLGDGH GH
informação nova o aluno deverá tê-ODFRPSUHHQGLGR 'RGJH ´ &UX] 
Por sua vez, a realização das WebQuests de longa duração deverá ocorrer entre uma semana e
um mês, em ambiente de sala de aula. Como são realizadas num maior período de tempo,
permitem desenvolver um maior número de capacidades e por isso mesmo têm objectivos mais
complexos, pretende-se que o formando consiga ampliar e aperfeiçoar o seu conhecimento.
As WebQuests só produzem resultados se forem muito bem planeadas, com tarefas que
realmente possam facilitar a aprendizagem e que valorizem a investigação pois apesar da Internet
ser o sucesso que é actualmente, há cuidados a ter na sua utilização, uma vez que qualquer
pessoa pode publicar os seus textos livremente, fazendo com que nem sempre tudo o que se
encontra na rede seja, de facto, útil para a educação.
Competências como a comunicação, o trabalho em equipa, a resolução de problemas e as
capacidades críticas e criativas são cada vez mais importantes na sociedade da informação. Por
esse motivo, o construtivismo tem tomado um papel cada vez mais relevante no ensino, que
privilegia, agora, as capacidades e os processos mentais dos alunos e não tanto a memória. Com
a utilização de WebQuests, o que se pretende não é a memorização de conceitos, mas antes a
sua compreensão e o desenvolvimento da capacidade de transferir esses conhecimentos para
novas situações.
As WebQuests apresentam uma boa solução de apoio a este método de ensino: requerem
esforços de procura, análise e síntese, desenvolvendo processos cognitivos simultâneos à
aquisição de conhecimento.
De acordo com Guimarães (2005: 24):
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³(VWDIRUPDGHHQVLQRFRPUHFXUVRj:HEWRUQDUiRVDOXQRVLQGLYtGXRVPDLVDFWLYRV
que buscam o saber e não aqueles alunos que temos todos os dias diante de nós, à
espera de receberem passivamente do professor a lição a ser preparada. A grande
riqueza da WebQuest reside obviamente no suporte: a Internet. Eça (1998) defende
TXHD³,QWHUQHWDEUHHDODUJDKRUL]RQWHV«(ODSHUPLWHGHVHQYROYHUDFDSDFLGDGHGH
resolução de problemas (com recursos a situações reais e actuais, se assim o
desejarmos), aspecto fundamental para a adaptação ao mundo em permanente
PXGDQoDTXHpRQRVVRHTXHVHUiRGRIXWXUR´

Possibilita, assim, que os alunos, ao seu ritmo e de preferência em grupo, procurem respostas
para desafios que são lançados, de forma a fomentar a pesquisa e a compreensão dos conteúdos
pesquisados. Por outro lado, a sua relevância reside também no facto de serem construídas e
talhadas especialmente para cobrir áreas curriculares relativamente às quais os professores
geralmente sentem lacunas em termos de material didáctico auxiliar.
Devido a estas enormes potencialidades, as WebQuests constituem uma ferramenta didáctica
inovadora. Permitem extrair o melhor da possibilidade de pesquisa na Internet ao indicarem as
fontes de pesquisa mais adequadas a determinadas matérias, contextualizando-as e orientando a
aprendizagem das mesmas.

1.1.1.1. Estudos envolvendo WebQuests
A utilização das WebQuests como estratégia de aprendizagem tem assumido cada vez uma maior
expressão nas várias áreas do saber e, em particular, na Matemática. A comprová-lo, está a
panóplia de WebQuests disponibilizadas na Internet para os diferentes níveis de ensino,
abordando conteúdos muito diversificados, com designs muito variados, e os diversos estudos que
têm sido realizados acerca da utilização das mesmas em contexto educativo.
No que respeita à investigação na área das WebQuests, em particular associadas à área da
Matemática, têm sido realizados alguns estudos que apresentam conclusões relativas à aplicação
desta estratégia de aprendizagem e que destacam a sua importância a vários níveis,
nomeadamente a motivação para a aprendizagem, o trabalho colaborativo e o desenvolvimento de
destrezas a nível informático.
Contudo, os estudos existentes centram-se, sobretudo, em jovens que frequentam os vários níveis
do ensino regular. Existem alguns artigos acerca da sua utilização em contexto de educação e
formação de adultos, mas não foi encontrado qualquer estudo acerca do impacto da utilização das
WebQuests em processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.
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De uma forma geral, os estudos realizados sobre a utilização das WebQuests, em contexto
educativo, evidenciam que características como a interactividade e o design influenciam o
processo de ensino e aprendizagem tornando-o mais dinâmico, levando o aluno a pesquisar, a
investigar, a analisar, contribuindo, assim, para a (re)construção do seu próprio conhecimento.
De acordo com Guimarães (2005) e Cruz (2006), um dos primeiros estudos realizado neste âmbito
terá ocorrido em 2002, quando Lima desenvolveu, no âmbito da sua dissertação de mestrado,
XPD :HE4XHVW LQWLWXODGD ³8PD H[SHULrQFLD FRP *DOLOHX´ SDUD LQWURGX]LU R WHPD GDV )XQo}HV
numa turma do 10º ano. Com este estudo, a investigadora pretendeu analisar as dificuldades
sentidas pelos alunos ao estruturarem, organizarem e desenvolverem actividades com o apoio da
Internet, compreender que tipo de apoio procuravam junto do professor e qual o papel do
professor na gestão da sala de aula.
Guimarães (2005) salienta algumas das conclusões apresentadas pela investigadora: a utilização
da Internet aumentou a motivação e a predisposição dos alunos para a aprendizagem da
matemática, aumentou o companheirismo entre os alunos e o relacionamento com a professora e
contribuiu para respeitar diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. Algumas dificuldades
sentidas, como a predominância de sites em inglês e as dificuldades dos alunos na língua,
também foram referidas.
Guimarães (2005) e Cruz (2006) referem também Viseu e Machado (2003) que desenvolveram um
estudo sobre a aplicação duma WebQuest de longa duração relacionada com Estatística, a alunos
do 7º ano de escolaridade, por professores estagiários. Neste estudo, Viseu e Machado
concluíram que, desde a preparação da WebQuest até à sua aplicação em contexto educativo, os
professores participantes trabalharam gradualmente de forma colaborativa. Estes autores
referiram, também, que, logo no primeiro contacto dos alunos com a WebQuest, houve um
interesse dos mesmos pelo seu aspecto gráfico. No final, os alunos referiram que compreenderam
facilmente a Tarefa proposta, as etapas do Processo foram úteis para a concretização da Tarefa e
os sites indicados nos Recursos ajudaram na pesquisa de informação necessária. Referiram,
também, que gostaram de fazer o trabalho com informação na Internet e consideraram ter
aprendido alguma coisa com a realização do mesmo. Apontaram como aspectos positivos: o facto
de terem aulas com computadores, aprenderem a trabalhar com eles e a pesquisar na Internet.
Como aspectos negativos referiram, entre outros, os problemas de relacionamento entre alguns
alunos. No entanto, referiram que gostariam de resolver outras WebQuests nas aulas de
Matemática e realizar trabalhos semelhantes noutras disciplinas.
Outros autores como Viseu et al. (2003), Almeida et al. (2003) e Almeida et al. (2004) são também
referidos por Guimarães (2005) e Cruz (2006) por apresentarem estudos realizados com recurso a
WebQuests em contexto de sala de aula, em estágios pedagógicos. No primeiro destes estudos,
descreve-se a realização dum Jornal de Matemática através da ideia de uma WebQuest com
alunos do 8º ano; no segundo, descreve-se a aplicação duma WebQuest sobre isometrias a
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alunos do 9º ano e no terceiro, descreve-se a aplicação duma WebQuest sobre Estatística para
alunos do 7º ano.
Segundo Guimarães (2005), no primeiro estudo, de Viseu et al. (2003), a realização da WebQuest
foi feita extra aula, pelo que os autores não puderam referir-se à forma como os grupos
trabalharam. Contudo, na apresentação final dos trabalhos, observaram o gozo e o orgulho
sentido com os trabalhos realizados, bem como a desinibição de alguns dos alunos mais
introvertidos até então.
Guimarães (2005) e Cruz (2006) referem que com a realização de um questionário, constatou-se ,
no geral, que os alunos compreenderam facilmente a Tarefa proposta, acharam-na desafiante e
não sentiram dificuldade em resolvê-la. Mais uma vez, realçaram a utilidade das etapas do
processo e dos sites apresentados nos Recursos que ajudaram na pesquisa da informação
necessária. Referiram, também, ter gostado de fazer o trabalho com a informação da Internet e
consideraram ter aprendido alguma coisa com o trabalho. Como aspectos positivos, referiram a
pesquisa na Internet, o trabalho em grupo, a elaboração do jornal e a apresentação aos colegas
do trabalho desenvolvido. Como aspectos negativos, referiram a existência de poucos
computadores na escola e o tempo escasso para a realização do trabalho, entre outros.
De acordo com Guimarães (2005) e Cruz (2006), no segundo estudo mencionado, de Almeida et
al. (2003), pretendia-se perceber como a professora estagiária encarava o desafio da construção e
implementação de uma WebQuest, todo o processo e os resultados obtidos e de que forma
integrava o conceito de WebQuest na sua visão de ensino e aprendizagem da Matemática. Os
autores referem que, devido ao facto da turma à qual iria ser aplicada a WebQuest ser
problemática, a nível de comportamento, a professora sentiu algum receio em relação à aplicação
da WebQuest, mas, com o decorrer do trabalho, esse receio desvaneceu-se. Um dos aspectos
positivos referidos pela professora foi a colaboração entre os professores estagiários e o
orientador de estágio para a realização da WebQuest, tendo-se mostrado muito satisfeita com os
resultados da implementação da mesma na aula. No entanto, também foram sentidas algumas
dificuldades. Entre elas, destacam-se as falhas nas ligações à Internet na escola e nas ligações
aos sites e a dificuldade inicial dos alunos, sobretudo dos mais novos, em compreender os
objectivos do trabalho proposto.
Segundo Guimarães (2005), o terceiro estudo, realizado por Almeida et al. (2004), tem alguns
pontos em comum com o estudo referido anteriormente, (Almeida et al., 2003), nomeadamente os
objectivos e a metodologia seguida. De acordo com o professor estagiário que aplicou a
WebQuest, o mais difícil foi a construção da mesma, dado que teve de ter em conta vários
aspectos: a escolha duma tarefa adequada e aplicável, recursos pertinentes e acessíveis, o
aspecto gráfico, uma linguagem adequada e o texto, não muito extenso nem demasiado curto.
Devido a um problema que impossibilitou o acesso à Internet por parte dos alunos, o professor
teve de disponibilizar a WebQuest off-line, o que acabou por se tornar um aspecto positivo, dado
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que, assim, evitava que os alunos dispersassem para outras páginas, mas esse percalço impediuos de acederem a um jogo que era disponibilizado apenas on-line. Algumas das conclusões deste
estudo vão ao encontro das já referidas anteriormente, nomeadamente o facto dos alunos mais
novos sentirem maiores dificuldades na compreensão dos objectivos do trabalho proposto. Neste
estudo, a maior dificuldade sentida pelo professor foi lidar com os diferentes níveis de progresso
dos alunos ao longo da WebQuest.
Nestes estudos realizados com professores estagiários, o trabalho colaborativo entre os membros
do núcleo de estágio foi um dos aspectos positivos referidos.
Cruz (2006) refere um estudo desenvolvido por Quadros (2005) que teve por base uma WebQuest
com alunos de três turmas do 7º ano - uma turma experimental, à qual foi aplicada a WebQuest, e
duas turmas de controlo. Neste estudo, realça-se a grande motivação dos alunos para a
realização do trabalho e para a disciplina de Matemática, mesmo os mais apáticos mostraram um
maior interesse, no entanto, nem todos os alunos mostraram responsabilidade e motivação pelo
trabalho. A investigadora refere, ainda, que a WebQuest, para além de fomentar a motivação dos
alunos, contribuiu, também, para melhorar o relacionamento entre os alunos e a professora, assim
como os tornou mais auto-confiantes e persistentes, ajudando-os a construir o seu conhecimento
e desenvolvendo o pensamento crítico e criativo, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada
um.
Um outro estudo na área da Matemática envolvendo uma WebQuest sobre Polinómios foi
desenvolvido por Guimarães (2005). Este estudo envolveu três grupos de alunos do 8º ano - WQ,
A e B -, e nele investigou-se a possibilidade da utilização da WebQuest como uma forma de
ensino alternativo e válido, elaborando-se um portefólio e uma apresentação em PowerPoint como
síntese no grupo WQ, em comparação com o grupo A, com o qual as aulas foram dadas pela
professora e com o grupo B com o qual as aulas foram dadas pela professora e no final das
mesmas foi elaborado um trabalho em PowerPoint sobre a matéria dada. No grupo em que foi
utilizada a WebQuest, grupo WQ, os alunos consideraram-na como uma estratégia de
aprendizagem interessante ou muito interessante. Quanto às opiniões relativas às aulas dadas
através da WebQuest em comparação com as dadas pelo professor, 58,3% dos alunos preferiram
as aulas dadas pelo professor. Os alunos que preferiram as aulas dadas através da WebQuest
justificam-se referindo que as aulas são mais divertidas e interessantes, são ajudados pelos
colegas, investigam e têm a possibilidades de rever tudo o que querem. No grupo A, depois de
terem tido um contacto com a WebQuest após o estudo, houve 52,2% dos alunos que referiram
preferir as aulas dadas através da WebQuest em detrimento das aulas dadas pelo professor
porque as aulas são menos monótonas, os alunos estudam a matéria na qual têm dúvidas e o
professor não precisa de explicar várias vezes a mesma coisa. Os que indicaram preferir as aulas
dadas pelo professor referiram que: o professor explica melhor as dúvidas e quantas vezes for
necessário enquanto que a WebQuest explica sempre da mesma maneira. Com este estudo, a
investigadora concluiu que a WebQuest fomenta a aprendizagem tal como um professor e tem a
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vantagem de desenvolver a autonomia nos alunos, incentiva-os a pesquisar, faculta a
aprendizagem colaborativa e torna o aluno responsável pela sua aprendizagem. Também neste
estudo, a autora refere as dificuldades de compreensão e a falta de confiança dos alunos nas
primeiras aulas, porque não estavam habituados a aprender autonomamente.
Em todos estes estudos há referência a esta dificuldade inicial que, com o avanço do trabalho, se
vai dissipando, no entanto, todos referem a motivação e o interesse demonstrado pelos alunos,
mesmo pelos mais apáticos e menos motivados para a disciplina de Matemática.
Cruz (2006) apresenta um estudo sobre a aplicação duma WebQuest sobre geometria, a alunos
do 8º ano. Com este estudo, a autora tinha como objectivos: analisar as motivações para aprender
em ambiente tecnológico com recurso à WebQuest, do ponto de vista do aluno e da professora;
verificar como se processam as relações de cooperação e colaboração entre os elementos;
identificar se, como, quando e porquê as atitudes mudam ao longo da actividade; verificar se a
WebQuest fomenta a motivação e o gosto pela disciplina e se vai ao encontro das expectativas e
gostos dos alunos. Tanto os alunos como a professora consideraram a WebQuest eficiente,
divertida e interessante, estimulando os alunos para a aprendizagem, possibilitando a resolução
das Tarefas propostas de forma autónoma e respeitando os ritmos de cada um. De acordo com a
autora, a estrutura da WebQuest, o enredo da história, as tarefas propostas, os recursos
disponibilizados e a resolução da WebQuest em grupos de dois elementos foram os principais
factores que contribuíram para a motivação. Durante a aplicação da WebQuest, a professora
refere ter observado diferentes atitudes nos alunos, começando pela dificuldade inicial de
compreensão das actividades e concentração, passando pela compreensão global dos objectivos
do trabalho, até à independência e autonomia durante a realização das tarefas. De acordo com os
intervenientes, esta WebQuest fomentou a motivação para a realização das actividades, facilitou a
compreensão e a aprendizagem dos conceitos e motivou os alunos para a disciplina de
Matemática.
Sampaio & Coutinho (2009) apresentam um estudo realizado num curso EFA, nível B3,
equivalente ao 9º ano de escolaridade, onde foi implementada uma experiência educativa no
âmbito da área de Matemática para a Vida recorrendo a um blogue e à aplicação duma WebQuest
DFHUFD GD DOLPHQWDomR FXMR WtWXOR HUD ³1yV VRPRV R TXH FRPHPRV´ 2 HVWXGR FRQWRX FRP D
participação de 10 formandos, com idades compreendidas entre os 23 e os 54 anos, sendo o sexo
feminino predominante (cerca de 70%). No final da experiência, os formandos manifestaram a sua
opinião num questionário no Google Docs e os inquiridos referiram que o uso da Internet permitiu
enriquecer a aula de Matemática. As autoras referem que a exploração da WebQuest desenvolveu
nos formandos competências de pesquisa, organização, análise e síntese de informação uma vez
que tiveram de realizar um desdobrável recorrendo ao uso duma linguagem objectiva e rigorosa.
Poder-se-ia referir outros estudos mas considera-se que os aqui apresentados reforçam a ideia de
que a utilização das WebQuests é importante no processo de ensino e de aprendizagem pois
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permite desenvolver uma atitude mais positiva face à aprendizagem, promove a pesquisa, a
reflexão, a discussão, o trabalho em equipa, a criatividade, o interesse dos alunos, contribuindo
para que diminua a indisciplina.
As conclusões aqui apresentadas relativamente à utilização das WebQuests na disciplina/área de
Matemática também são extensíveis às restantes áreas do saber, uma vez que desenvolvem
competências como o companheirismo, o trabalho de equipa, a reflexão, a discussão, a
motivação, o desenvolvimento das capacidades de pesquisa e a autonomia, contribuindo para
uma atitude mais positiva dos alunos face à aprendizagem não só da Matemática como de
qualquer outra área do saber.

1.1.2. Weblog
Outro dos serviços disponibilizados pela Internet é o Weblog, também conhecido por blog ou
blogue, na grafia portuguesa.
Fazendo uma pesquisa na Wikipedia, fica-se a saber que o termo Weblog foi criado por Jorn
Barger e surgiu em Dezembro de 1997. Mais tarde, em 1999, através de Peter Merholz, o termo
IRLHQFXUWDGRDSHQDVSDUD³EORJ´
Segundo Gomes (2005):

³«XPZHEORJpXPDSiJLQDQD:HETXHVHSUHVVXS}HVHUDFWXDOL]DGDFRPJUDQGH
frequência através da colocação de mensagens ± TXH VH GHVLJQDP ³posts´ ±
constituídas por imagens e/ou textos normalmente de pequenas dimensões (muitas
vezes incluindo links para sites de interesse e/ou comentários e pensamentos
pessoais do autor) e apresentadas de forma cronológica, sendo as mensagens mais
recentes normalmente apresentadas em primeiro lugar. A estrutura natural de um blog
VHJXHSRUWDQWRXPDOLQKDFURQROyJLFDDVFHQGHQWH´ 

De acordo com esta autora, o conceito de weblog é cada vez menos consensual na sua definição
GHYLGR j GLYHUVLGDGH ³GH IRUPDV REMHFWLYRV H FRQWH[WRV GH FULDomR EHP FRPR GD GLYHUVLGDGH H
GLVWLQWD QDWXUH]D GRV VHXV FULDGRUHV´ LG   1R HQWDQWR DFWXDOPHQWH XWLOL]DP-se os termos
weblog, blog ou blogue para definir uma página da web com um formato de arquivo cronológico
inverso, como um histórico ou um diário. São espaços individuais e/ou colectivos de relatos de
opinião, de divulgação de ideias ou conteúdos, podendo abranger as mais diversas temáticas,
compostos por posts que se apresentam do mais recente para o mais antigo e que podem ser
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enriquecidos através de comentários externos. Estas intervenções poderão ser complementadas
com hiperlinks, gráficos e imagens, ficheiros de vídeo ou de áudio.
De acordo com Beiguelmam (2003), referido em Guimarães (2005: H XPEORJXHp³XPVLWH
pessoal, ou comunitário, sem finalidades comerciais, que utiliza um formato de diário com registos
GDWDGRVHDFWXDOL]DGRVIUHTXHQWHPHQWH´,QLFLDOPHQWHH[LVWLDPSRXFRVEORJXHVSRLVHVWHV tinham
de ser criados por alguém que dominasse a linguagem de programação e soubesse criar um
Website mas, com o aparecimento do primeiro sistema de criação e hospedagem gratuita de
blogues, assistiu-se a um aumento exponencial deste tipo de recursos, dado que a criação dos
mesmos tornou-se uma tarefa acessível a qualquer utilizador da Internet.
O surgimento dos blogues adquiriu enorme popularidade pelo facto de se apresentarem como
uma ferramenta de fácil acesso e de uso livre, proporcionando aos cibernautas a possibilidade de
possuírem uma página Web sem custos adicionais e sem ser necessário ter grandes
conhecimentos de informática ao nível da programação para criar um. Citando Gomes (2005: 312)
³RVXFHVVRGRVEORJXHVHVWiPXLWRSURYDYHOPHQWHDVVRFLDGRDo facto destes constituírem espaços
de publicação na Web, facilmente utilizáveis por internautas sem conhecimentos de construção de
websites, e frequentemente sem custos para os seus criadores existindo sites que disponibilizam
sistemas de criação, gestão HDORMDPHQWRJUDWXLWRGHZHEORJV´'HDFRUGRFRP%HLJXHOPDQ  
e Guimarães (2005:  RVXFHVVRGRVEORJXHV³UHVLGHHVVHQFLDOPHQWHQDVVXDVIXQFLRQDOLGDGHV
interactivas, que permitem fazer comentários a um determinado assunto e no facto de não ser
necHVViULRWHUFRQKHFLPHQWRVGHSURJUDPDomRSDUDFULDUXPEORJ´
Uma das características dos blogues é possibilitarem a existência de vários autores que podem
colocar as suas próprias mensagens, comentar e gerir outras colocadas por outros elementos.
O blogue tem múltiplas finalidades. Pode ser utilizado não só como uma ferramenta de publicação
mas também como uma ferramenta de comunicação, permitindo o desenvolvimento de projectos
de colaboração e partilha, mas também de debate e confronto de perspectivas.
Como o blogue é um serviço on-line, uma das grandes vantagens que possui é o facto de poder
ser consultado e lido a partir de qualquer ponto do mundo, desde que os seus utilizadores tenham
acesso à Internet, como permite também receber mensagens (posts) de autores ou leitores
também a partir de qualquer parte do mundo. Isto faz com que o blogue possa ser utilizado como
suporte de projectos de colaboração que surgem a nível internacional.
Foram desenvolvidos vários softwares/serviços, como o Blogger ou o Wordpress, que são os mais
conhecidos mundialmente. Em Portugal, além destes, existem ainda o Blogs do Sapo e o
Weblog.com.pt.
Fundamentalmente, pode-se dizer que um blogue serve para aquilo que o seu autor, ou autores,
quiserem.
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Em contexto educativo, os blogues são habitualmente criados por professores, alunos ou
investigadores e pretendem ser um espaço de criação de portfólios digitais, um espaço de partilha
e de divulgação de ideias ou conteúdos, de intercâmbio e de colaboração, um espaço de debate,
um espaço de integração, entre outros:

³&DGD YH] XP PDLRU Q~PHUR GH DOXQRV H SURIHVVRUHV GH WRGRV RV QtYHLV GH HQVLQR
descobrem na criação de blogues uma outra forma de aprender, de ensinar, de
partilhar, de publicar, de comunicar. Umas vezes fruto de entusiasmos ou curiosidades
passageiras, outras vezes presenças consistentes e continuadas na web, os blogues
criados e dinamizados por professores e/ou alunos são cada vez em maior número na
blogosfera nacional, permitindo-nos já falar de uma blogosfera escolar portuguesa,
cada vez mais consolidada, abrangente e diversificada, que engloba no seu seio um
amplo leque de abordagens e práticas educativas (Gomes, 2005; Gomes e Silva,
 ´ *RPHVH/RSHV 117 e 118)

Os blogues podem servir de apoio a uma área específica ou podem ter um cariz de
transversalidade. Segundo Gomes (2005:   ³$ EORJRVIHUD HGXFDFLRQDO p FDGD YH] PDLV
transversal aos diferentes níveis de ensino, do pré-HVFRODUDRHQVLQRVXSHULRU´
Em contexto educativo, os blogues podem ser explorados segundo duas vertentes distintas, mas,
por vezes, parcialmente coincidentes: a exploração enquanto recurso pedagógico e enquanto
estratégia pedagógica.
Gomes e Lopes (2007: 124) apresentam uma figura onde representam, de forma esquemática,
estas possibilidades de exploração pedagógica dos blogues: como recurso a disponibilizar aos
alunos, com uma abordagem mais centrada no blogue como repositório de informação, e como
estratégia, com uma abordagem normalmente mais centrada nas actividades que os alunos
desenvolvem, passando pela criação e dinamização do blogue através da colocação de posts e
comentários (ver Fig.1).
A exploração de blogues enquanto recurso pedagógico consiste, sobretudo, na criação e
dinamização de um blogue, por parte do professor ou grupo de professores de uma determinada
área, que visa disponibilizar informações e conteúdos relacionados com o que é leccionado nas
aulas. Proporciona, assim, a possibilidade dos alunos poderem aceder a informações adicionais
que se pressupõem que sejam actualizadas e relevantes. Neste tipo de exploração, o professor
tem um papel mais activo enquanto o aluno assume um papel mais passivo, limitando-se
sobretudo à leitura dos posts e eventualmente à sua participação através de alguns comentários
às mensagens MiH[LVWHQWHV&RPR*RPHV  DILUPD³(QTXDQWRUHFXUVRSHGDJyJLFR RV
blogs podem ser:
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x

Um espaço de acesso a informação especializada.

x

8PHVSDoRGHGLVSRQLELOL]DomRGHLQIRUPDomRSRUSDUWHGRSURIHVVRU´

Fig.1: Representação esquemática das exploUDo}HVHGXFDFLRQDLVGRVEORJXHVFHQWUDGDVQDYHUWHQWHGH³UHFXUVR
SHGDJyJLFR´HQDYHUWHQWHGH³HVWUDWpJLDSHGDJyJLFD´

Por outro lado, a exploração de blogues enquanto estratégia pedagógica baseia-se numa atitude
mais activa por parte do aluno, passando o professor a assumir um papel mais passivo, de
orientador do trabalho desenvolvido pelo aluno. Neste tipo de contexto, pretende-se que o aluno,
enquanto autor e/ou co-autor de um blogue, desenvolva um leque diversificado de actividades.
Para tal, deverá, previamente, fazer actividades de pesquisa, selecção, análise e síntese, para só
depois fazer a publicação on-line da informação sobre os temas em estudo ou das actividades a
decorrer, através de mensagens. Nesta perspectiva, a criação e dinamização de um blogue cria
condições que facilitam e motivam o desenvolvimento de várias competências, não só no domínio
das Tecnologias Informáticas bem como no domínio da comunicação escrita como, por exemplo,
competências associadas à pesquisa e selecção de informação, à produção de texto escrito e ao
domínio de várias ferramentas e serviços da Web. Citando Gomes (2005: H ³(QTXDQWR
³HVWUDWpJLDSHGDJyJLFD´RVEORJVSRGHPDVVXPLUDIRUPDGH
x

Um portfólio digital.

x

Um espaço de intercâmbio e colaboração.

x

Um espaço de debate ± role playing.

x

8PHVSDoRGHLQWHJUDomR´

Gomes e Lopes (2007: 121) apresentam também uma figura onde fazem uma representação
esquemática das possibilidades de exploração de blogues e onde evidenciam os papéis
assumidos por cada um dos intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem.
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Fig. 2: Representação esquemática da exploração de blogues.

Enquanto que na exploração de blogues enquanto recurso pedagógico, o professor assume um
papel mais activo e o aluno um papel mais passivo, na exploração de blogues enquanto estratégia
pedagógica os papéis destes intervenientes invertem-se.
A transversalidade e maior utilização dos blogues que se tem vindo a verificar em contexto
educativo e noutras áreas de intervenção em que são adoptados muito têm contribuído para a
diversificação do formato de linguagens suportadas. De acordo com Gomes e Lopes (2007:119 e
120), Vicente (2005) chama a atenção para esta tendência de mudança na blogosfera, relacionada
exactamente com o formato/linguagem de apreseQWDomRGDLQIRUPDomRQRVEORJXHV³Ainda muito
centrados nos conteúdos de texto, são inúmeras as possibilidades por explorar; tendencialmente,
os blogues integrarão todos os conteúdos multimédia disponíveis, partindo das já bastante
utilizadas fotos (fotoblogs), prosseguindo pelos conteúdos áudio (tendência que tem vindo a
acentuar-VHFRPDGLVSRQLELOL]DomRGH³P~VLFDGHIXQGR´ FKHJDQGRDWpDRYtGHRHjSDUWLOKDGH
DSOLFDo}HV´
De facto, actualmente, os blogues estão preparados para processar texto, inserir imagens,
apresentações em PowerPoint e ficheiros de áudio ou vídeo. É bastante usual aparecerem, por
exemplo, vídeos do Youtube.
Esta ferramenta facilita a interdisciplinaridade, num ambiente que é por natureza aberto e
colaborativo. É um espaço aberto a toda a comunidade e qualquer um, em qualquer parte do
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mundo, pode participar, dando o contributo ou a sua opinião através de comentários. Por isso,
quando se participa num blogue deve-se ter cuidado com o conteúdo do que se vai lá colocar.
Através desta ferramenta, os intervenientes são incentivados a assumir uma atitude activa e
responsável, como produtores de conhecimento, pesquisando e analisando conteúdos,
desenvolvendo as actividades propostas, sintetizando informação e publicando documentos,
contribuindo assim para alargar os seus conhecimentos e competências. É uma ferramenta
facilitadora de interacção e comunicação.
As Tecnologias Informáticas devem ser utilizadas como ferramentas pedagógicas no sentido de
criar um ambiente que seja interactivo e proporcione ao aprendiz, mediante uma situação
problema, investigar, colocar hipóteses, testá-las e chegar a conclusões, construindo assim o seu
próprio conhecimento.
No entanto, a introdução destes recursos em contexto educativo deve ser acompanhada por uma
formação dos professores que os ensine a utilizá-las de forma responsável e com verdadeiras
potencialidades pedagógicas e não como sendo recursos agradáveis e divertidos que servem para
entreter e passar o tempo.
A integração das tecnologias na educação dos jovens e na formação de adultos é fundamental
para o desenvolvimento de um país através da formação de cidadãos mais capazes e preparados
para o mundo e para o mercado de trabalho que se encontra em constante evolução.
Actualmente, pretende-se formar indivíduos que demonstrem capacidades de flexibilidade,
adaptabilidade e comunicação, em diversas áreas. É pois essencial a promoção da educação e
formação para todos os cidadãos ao longo da vida.

1.1.2.1. Estudos envolvendo Weblogs
Das ferramentas disponibilizadas na Web 2.0, o blogue é uma das mais utilizadas em contexto
educativo devido às suas características e potencialidades. Dada a grande diversidade de blogues
ligados ao ensino, vários estudos têm sido desenvolvidos no sentido de aprofundar os aspectos
positivos e negativos que a utilização educativa desta ferramenta implica.
Carvalho et al. (2006) apresentam um estudo sobre as experiências de utilização dos blogues nos
diferentes níveis de ensino a que os autores do estudo leccionavam na altura: pós-graduação,
licenciatura, Ensino Secundário e no Ensino Básico. Destes, destacam-se os resultados obtidos no
Ensino Básico por ser o que corresponde ao nível onde se desenvolveu o estudo subjacente a
esta dissertação. O estudo desenvolvido pelos autores passou pela integração do blogue na
disciplina de História de Geografia de Portugal (2º Ciclo) e História (3º Ciclo) e tinha como
objectivos: motivar os alunos para a utilização deste recurso de comunicação e verificar a
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importância da integração dos blogues no processo de ensino e aprendizagem, como forma de
suporte e complemento ao desenvolvimento de algumas competências. Esta integração ocorreu
como complemento ao ensino presencial e foi desenvolvido em quatro fases. Previamente, foi
auscultado o nível de literacia informática dos alunos através do preenchimento duma ficha, donde
se depreendeu que os mesmos possuíam conhecimentos e apetências consideradas suficientes
para trabalhar com esta tecnologia. No final do estudo, 76% dos alunos do 2º Ciclo e 72% dos
alunos do 3º Ciclo referiram que foi fácil trabalhar com o blogue, havendo 92% dos alunos do 2º
Ciclo e 96% do 3º Ciclo que se sentiram à vontade para publicar os seus comentários no blogue.
94% dos alunos do 2º Ciclo e 86% dos alunos do 3º Ciclo mencionaram que tomaram consciência
dos conhecimentos que tinham ao participarem no blogue, sendo que 94% dos alunos do 2º Ciclo
e 70% dos alunos do 3º Ciclo consideraram que a integração do blogue na disciplina permitiu-lhes
a consolidação de conhecimentos. A maioria dos alunos afirmou que costumavam ler os
comentários dos colegas por curiosidade e para conhecer diferentes pontos de vista, mas também
para aprender mais, tirar ideias para consolidar conhecimentos e por interesse pessoal. 88% dos
alunos do 2º Ciclo e 80% dos alunos do 3º Ciclo considerou a experiência de utilização desta
estratégia desafiante, motivando-os para o tema em estudo e tornando-os mais interessados pela
disciplina. Por isso, todos os alunos mostraram interesse em continuar com o blogue da disciplina
por ser uma actividade de interesse pessoal, por servir como auxílio no estudo e permitir a partilha
de opiniões e por recorrer ao uso do computador como ferramenta de trabalho.
Coutinho (2008) apresenta um estudo sobre as tecnologias Web 2.0 na escola portuguesa
recorrendo, para isso, a 48 artigos relacionados com esta temática publicados entre 2004 e 2008,
constatando que o blogue é a ferramenta sobre a qual os autores portugueses desenvolveram
mais estudos, experiências pedagógicas em diferentes níveis de escolaridade e reflexões e
análises. Em todos esses estudos há um aspecto comum - todos os autores avaliaram de forma
positiva o papel que o blogue desempenha como apoio no processo de ensino e aprendizagem. A
autora realça como aspectos mais relevantes neste estudo o facto de o blogue ser uma óptima
ferramenta de gestão do conhecimento em comunidade, para a criação de portefólios, para
desenvolver estratégias de aprendizagem colaborativa e cooperativa, para auxiliar as aulas
presenciais, para facilitar a consciencialização do aluno e responsabilizá-lo pela sua aprendizagem
e para fomentar a comunicação entre os intervenientes neste processo para além do espaço da
sala de aula.
Sousa & Silva (2009) apresentam um estudo cujo objectivo era conhecer as percepções dos
professores e dos alunos face à inserção dos blogues em contexto de sala de aula, dando
especial atenção à relação destes com os objectivos e progressos na aprendizagem, às atitudes e
comportamentos dos alunos, assim como à percepção dos professores na relação com os blogues
e o ensino, o currículo e a avaliação e a envolvência com a comunidade. Neste estudo,
participaram 153 alunos dos 2º e 3º Ciclos e 34 professores de diferentes áreas disciplinares.
Quanto aos resultados obtidos, salienta-se o facto da maioria dos professores e dos alunos
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concordar com o facto de os blogues serem uma interface cognitiva que promove a aquisição de
conhecimentos e competências relacionadas com os conteúdos disciplinares, motivam a
aprendizagem, devido à disponibilização de informação importante e actualizada, promovem a
autonomia, orientam os alunos para as tarefas e permitem o seu desenvolvimento pessoal. No
entanto, este estudo também permitiu confirmar que há um número significativo de professores
que não possuem formação ao nível da utilização educativa dos blogues constituindo, assim, um
entrave à utilização desta inovação pedagógica. Ainda neste estudo, os professores destacaram a
potencialidade dos blogues para fomentar o intercâmbio com outros sectores da sociedade e
promover a interacção com os encarregados de educação.
Os estudos referidos anteriormente servem para ilustrar algumas das potencialidades dos blogues
aplicados a diversas áreas disciplinares.
Relativamente à área da matemática e à formação de adultos, também foram realizados alguns
estudos. Mencionando, de novo, o estudo realizado por Sampaio & Coutinho (2009), num curso
EFA, nível B3, equivalente ao 9º ano de escolaridade, onde foi implementada uma experiência
educativa no âmbito da área de Matemática para a Vida recorrendo a um blogue e à aplicação
GXPD :HE4XHVW FXMR WtWXOR HUD ³1yV VRPRV R TXH FRPHPRV´ DV RSLQL}HV manifestadas pelos
formandos no final da experiência são bastante positivas - 90% dos inquiridos considerou que o
blogue promoveu uma participação mais activa dos mesmos nas aulas. Referiram, ainda, que o
uso da Internet permitiu enriquecer a aula de Matemática e o uso do blogue potenciou o interesse
pela disciplina e promoveu o trabalho colaborativo. Acharam interessante o facto de poderem
comentar as aulas e concordaram que os outros formadores também deveriam utilizar os blogues.
As autoras concluíram, ainda, que a utilização do blogue permitiu desenvolver, nos formandos, o
raciocínio matemático dedutivo e indutivo e a capacidade de comunicarem resultados usando a
linguagem matemática e também a língua portuguesa.
Poder-se-ia fazer aqui referência a mais estudos e investigações envolvendo a utilização de
blogues em contexto educativo, no entanto. considera-se que estes são suficientes para que se
perceba a importância da utilização desta ferramenta da Web 2.0 nos processos de ensino e de
aprendizagem, tanto no ensino regular como na Iniciativa Novas Oportunidades, destinada a
adultos.

2. Educação e Formação de Adultos
Ao longo dos tempos, a formação foi sendo progressivamente reconhecida como factor de
desenvolvimento pessoal e social. No entanto, só mais recentemente foi considerada um direito de
qualquer ser humano. Educação para todos é uma expressão que começa a ser usada nos anos
90. Para assinalar esse direito democrático e para anunciar a sua importância, Kofi Annan refere,
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QR 5HODWyULR GR 0LOpQLR UHDOL]DGR HP  TXH ³$ HGXFDomR ± desde o ensino primário até à
educação permanente ± é o motor da nova economia global. Está no centro do desenvolvimento,
GRSURJUDPDVRFLDOHGDOLEHUGDGHKXPDQD´
Sendo a sociedade actual caracterizada por constantes mudanças, faz todo o sentido pensar em
educação ao longo da vida. De acordo com Alonso et al. (2001:9), a Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI considerou o conceito de aprendizagem ao longo da vida como
princípio educativo orientador para o acesso a este século, reconhecendo que todos os contextos
podem ser de aprendizagem. Isto acentua a necessidade de considerar três eixos fortemente
interligados: as aprendizagens formais, que são adquiridas nos sistemas institucionais de
educação e formação; as não formais, adquiridas em contextos de trabalho ou de acções de
formação sem reconhecimento formal, isto é, sem certificação a nível escolar e profissional e as
informais, decorrentes de actividades da vida quotidiana, relacionadas com o trabalho, a família ou
o lazer e a comunidade.
A Declaração de Hamburgo sobre a Educação de Adultos, realizada em 1997, aVVLQDOD ³$
educação de Adultos ganhou uma nova profundidade e amplitude e tornou-se um imperativo no
local de trabalho, no lar e na comunidade, à medida que homens e mulheres se esforçam por criar
novas realidades em todas as etapas da vida.´ (Alonso et al., 2001: 9)
Também Rodrigues (2008: 24) refere que a educação de adultos ³desempenha um papel
essencial e específico no sentido de proporcionar a homens e mulheres os meios que lhes
permitam responder de forma construtiva a um mundo em constante mudança e facultar um
HQVLQRTXHUHFRQKHoDRVGLUHLWRVHUHVSRQVDELOLGDGHVGRVDGXOWRVHGDFRPXQLGDGH´
Começa, assim, a ganhar cada vez mais importância a aquisição e o desenvolvimento de
competências de vida ou competências-chave que permitam às pessoas compreender e participar
na sociedade do conhecimento, mobilizando, através delas, o saber, o saber ser e o saber
resolver os problemas com que o mundo actual as confronta constantemente.
No entanto, este conceito de aprendizagem ao longo da vida nem sempre foi o mesmo. Já nas
décadas de 60 e 70, tanto este conceito como o de educação de adultos existiam, se bem que
com uma caracterização e uma roupagem um pouco diferentes. Em Portugal, sobretudo desde os
anos 70, a formação de adultos começou a ganhar forma tendo, ao longo destes anos, evoluído e
sofrido algumas alterações, chegando aos moldes actualmente utilizados.
Contudo, foi no final da década de 90 que começaram a surgir as primeiras preocupações com a
Educação e Formação de Adultos, devido ao facto de Portugal ser um dos países europeus com
os índices mais baixos de qualificação escolar e profissional da sua população adulta. Como
explicita Pureza et al. (2006:11), desde a última década que, em Portugal, as políticas e as
iniciativas na área da educação e foUPDomR GH DGXOWRV ³UHIOHFWHP D FRQVFLrQFLD TXH R SDtV WHP
quer ao nível do cidadão comum, quer ao nível das organizações, entidades públicas ou privadas
e órgãos de decisão política, dos baixos níveis de certificação escolar e profissional da nossa
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populaçmR DGXOWD´ (ODV UHIOHFWHP WDPEpP RV HIHLWRV GRV QRYRV GHVDILRV TXH VH FRORFDP D
Portugal, propostos pela União Europeia e que apostam na transição para uma economia do
conhecimento e da coesão social.
De facto, Portugal é um dos países que apresenta índices mais frágeis de qualificação escolar e
profissional da sua população adulta, bem como um elevado insucesso escolar em diversos níveis
de ensino, baixos níveis de literacia e de certificação de competência da população activa e,
sobretudo, a mais lenta capacidade de recuperação no conjunto dos países europeus. Para além
disto revelar, só por si, uma posição de desfavorecimento face aos restantes países europeus,
constitui também um entrave ao desenvolvimento económico, ao bem-estar social, à qualidade de
vida da população portuguesa.
Como Benavente (1999) refere e é citado em Alonso et al. (2001: 9 e 10), "Portugal tem níveis de
literacia muito baixos, mas provavelmente níveis de certificação ainda mais baixos. As pessoas
vão aprendendo no trabalho, na vida social, na vida cívica e nunca vêem creditados esses saberes
>«@7XGRDTXLORTXHDVSHVVRDVYmRDFXPXODQGRFRPRVDEHUQmROKHVpFUHGLWDGRSDUDHIHLWRVGH
certificação, de obtenção de diplomas".
A constatação desta realidade levou, nos últimos anos, a considerar a necessidade de reconhecer
e validar competências adquiridas com base na experiência de vida e de trabalho, com vista a, por
um lado, ajudar o adulto a desenhar o seu percurso de desenvolvimento profissional e pessoal e,
por outro, legitimar e certificar socialmente essas competências em termos de empregabilidade.

2.1. O Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências e a Iniciativa
Novas Oportunidades
Uma das soluções apresentadas pelo Governo foi a criação do Sistema RVCC, Sistema Nacional
de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, em 2000, que veio dar resposta à
necessidade de qualificação de adultos, que não tendo oportunidade de concretizar e completar
ciclos de escolaridade de nível básico mas detendo uma experiência de vida alargada em
diferentes domínios de actuação, podem ver reconhecidas e certificadas as suas competênciaschave, através de processos RVCC, em contextos adequados e a partir do trabalho conjunto com
técnicos especializados. Esta medida insere-se nas recomendações comunitárias em matéria de
valorização e validação das aprendizagens, não formais e informais, numa perspectiva de
aprendizagem ao longo da vida. Esta perspectiva de aprendizagem ao longo da vida e de
valorização de conhecimentos previamente adquiridos é o ponto de partida para desencadear todo
o processo, tendo por base uma filosofia de lifelong and lifewide learning, em que as
aprendizagens e a aquisição de competências não ocorrem apenas em espaço formal, no âmbito

33

WebQuests e Blogues na formação de adultos centrada em padrões matemáticos

da escola, mas em todos os momentos e contextos da vida social, pessoal e profissional, devendo
as mesmas ser valorizadas e tidas como elementos chave para o desenvolvimento do indivíduo.
O facto das anteriores políticas educativas na Educação de Adultos se terem mostrado pouco
produtivas foi, também, um factor que foi tido em conta aquando da criação do Sistema RVCC em
2000, dando origem aos Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
(CRVCC) que, desde 2006, se denominam Centros Novas Oportunidades (CNO) atendendo às
novas dinâmicas que os centros assumem na educação e formação de adultos. Como refere
2OLYHLUD    FLWDGR HP 6DPSDLR H &RXWLQKR    ³RV FXUUtFXORV DIDVWDGRV GRV
problemas e necessidades reais dos adultos, o predomínio de métodos e técnicas de ensino
pouco activos e a sua consequente colagem ao modelo de ensino regular não motivaram a
SDUWLFLSDomR´ GRV DGXOWRV QRV SURFHVVRV GH HGXFDomR H[LVWHQWHV DWp HQWmR +RXYH SRLV XPD
necessidade de mudar e inovar os processos de educação e formação de adultos, de forma a
aumentar a sua participação nos mesmos, passando o indivíduo a ser valorizado pela sua
experiência de vida.
O Memorando sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida foi um dos primeiros documentos a lançar
o debate à escala europeia sobre uma estratégia global de aprendizagem ao Longo da Vida, vista
como uma medida de educação e formação crucial na sociedade do conhecimento marcada por
profundas mudanças na economia e na sociedade. De facto, o ser humano tem a capacidade de
criar conhecimento e aplicá-OR j VRFLHGDGH FRQWULEXLQGR DVVLP SDUD DOFDQoDU XP ³FUHVFLPHQWR
HFRQyPLFRGLQkPLFRUHIRUoDQGRVLPXOWDQHDPHQWHDFRHVmRVRFLDO´ &RPLVVmRGDV&RPXQLGDGHV
Europeias, 2000).
Muitas das propostas do Memorando referido anteriormente foram adoptadas, em termos políticos,
em todos os Estados-Membros. Houve um forte investimento político e económico na educação de
adultos com o intuito de, a longo prazo, se dinamizar a economia, proporcionando a
empregabilidade e a coesão social da Europa.
O Conselho Europeu de Lisboa de 2000 fixou como objectivo, até 2010, tornar a Europa na
economia do conhecimento mais

dinâmica e competitiva do mundo,

promovendo

a

empregabilidade e a coesão social ao investir no conhecimento e nas competências dos cidadãos.
A estratégia de Lisboa reforça, assim, a ideia da necessidade da formação e educação de adultos,
realçando a necessidade de considerar como áreas de intervenção prioritárias as relacionadas
com o desenvolvimento de competências básicas, nomeadamente na área da educação
matemática e das tecnologias de informação e comunicação.
No quadro do programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego, que marca a
aplicação, em Portugal, da Estratégia de Lisboa, surge o plano Tecnológico como medida política
que visa fomentar o crescimento e a competitividade do nosso país. Esta estratégia divide-se em
três eixos: Conhecimento, Tecnologia e Inovação e pretende mobilizar a sociedade portuguesa
para a modernização que o país se prepara para enfrentar, globalização, evolução tecnológica e
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envelhecimento da população. Para tal, deve-se promover a aprendizagem ao longo da vida, no
sentido de aumentar a qualificação da população activa portuguesa e fomentar a frequência de
acções de formação e educação.
(PQRkPELWRGHXPDHVWUDWpJLDHXURSHLDFRPXP³(GXFDomRH)RUPDomR´QRVHQWLGR
de tornar os sistemas de educação e formação numa referência de qualidade a nível mundial foi
reconhecido como factor determinante para o futuro do nosso país o desenvolvimento e a
articulação dos sistemas de educação e formação com a política de emprego, numa perspectiva
de aprendizagem ao longo da vida. Citando Gomes et al. (2006) em Barroso & Coutinho (2009:
699), surgiram, assim, dois desafios a que foi necessário dar resposta:

³ desafio da qualificação da população jovem e adulta, que impôs um esforço
sustentado e continuado de integração e articulação dos contributos dos sistemas de
educação e formação nos três níveis de intervenção ± Educação básica, Transição
para a vida activa e Educação e Formação de Adultos (Resolução do Conselho de
Ministros nº185/2003, de 3 de Dezembro);
 desafio que compromete a Educação e Formação Profissional a criar condições e a
conceber alternativas políticas para que cada cidadão incorpore uma multiplicidade de
saberes e competências que o habilitem a pensar, a conhecer, a ser, a fazer e a estar
FRPRVRXWURV´

Mais recentemente, em 2006, o governo português lançou a Iniciativa Novas Oportunidades, com
o objectivo de aumentar o nível de qualificação da população portuguesa até ao nível secundário.
(VWD LQLFLDWLYD GHVWLQDGD D DGXOWRV SUHYLVWD QR SULPHLUR HL[R ³&RQKHFLPHQWR´ GR 3ODQR
Estratégico, tem como objectivo fomentar a aprendizagem ao longo da vida através dum plano de
qualificação da população portuguesa definindo, assim, o 12º ano de escolaridade como patamar
mínimo de qualificação. Segundo o Plano Tecnológico (2008), um dos objectivos desta iniciativa é
D³HOHYDomRGDIRUPDomRGHEDVHGD SRSXODomRDFWLYDDGXOWD pela disponibilização de ofertas de
qualificação flexíveis e, em particular, estruturadas a partir das competências adquiridas e
UHFRQKHFLGDV´
Resumidamente, a Iniciativa Novas Oportunidades oferece à população adulta dois itinerários de
intervenção para a aprendizagem ao longo da vida: um baseado no reconhecimento de
competências adquiridas ao longo da vida para a obtenção de uma certificação escolar e/ou
profissional, sobre o qual recai o nosso estudo, e outro baseado em percursos formativos de longa
duração, como os cursos EFA, as unidades de formação de curta duração ou as formações
modulares.
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2.1.1. Centros Novas Oportunidades
Fazendo uma pesquisa no site oficial da ANQ (Agência Nacional para a Qualificação), na parte
dos Adultos, Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, http://www.anq.gov.pt/default.aspx - fica-se a saber que os CNO surgem a partir de entidades
públicas ou privadas com intervenção e reconhecimento no meio onde se inserem e assentam o
seu funcionamento em processos de reconhecimento, validação e certificação de competências,
sendo o conceito de competência-chave entendido como um conjunto de capacidades,
conhecimentos e saberes que possibilitam aos cidadãos, nas sociedades contemporâneas,
actuarem de modo eficaz nas diferentes esferas de relação interpessoal e/ou institucional. Estes
pretendem ir ao encontro das novas solicitações de uma sociedade da informação, do
conhecimento e da inovação, em que todos os indivíduos devem ter a mesma igualdade de
oportunidades e os mesmos direitos enquanto cidadãos. Baseiam-se em processos que se
desenvolvem ao ritmo do adulto, partindo das suas experiências de vida e consolidam percursos
de auto-aprendizagem, reflexividade pessoal e formação individual, tendo por base os referenciais
de competências-chave de Nível Básico e Secundário que, tanto formadores como técnicos,
utilizam constantemente. Estes referenciais são documentos orientadores que explicitam as
competências, organizadas por áreas de acordo com cada nível de ensino, que o adulto tem de
demonstrar. Relativamente ao nível básico, que confere equivalência ao 9º ano de escolaridade,
as áreas de competências-chave são: Linguagem e Comunicação (LC), Cidadania e
Empregabilidade (CE), Matemática para a Vida (MV) e Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC). Quanto ao nível secundário, que confere equivalência ao 12º ano de escolaridade, as áreas
de competências-chave são: Cidadania e Profissionalidade (CP), Cultura, Língua e Comunicação
(CLC) e Sociedade, Ciência e Tecnologia (STC). Os referenciais devem adaptar-se a cada
contexto, a cada grupo de adultos e não o contrário.
Desde 2000, altura em que foram criados os primeiros Centros de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências (Centros RVCC), até 2009, verificou-se uma grande evolução na
rede de centros existentes a nível nacional, conforme se pode verificar na Fig.3, disponibilizada no
site

oficial

da

ANQ

no

endereço

http://www.novasoportunidades.gov.pt/

np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=39&fileName=Balanco_INO_Adultos_Julho_2009.pdf.
Em resumo, a missão de um CNO passa por reconhecer, validar e certificar as competências que
os adultos adquirem ao longo das suas vidas, isto é:
x

1º: reconhecer que determinado adulto possui determinadas competências
independentemente do lugar, tempo e modo como as adquiriu;

x

2º: validar essas competências, isto é, atribuir-lhes validade social, escolar,
profissional e legal;
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x

3º: certificar essas competências, atribuindo-lhes, em sede de júri, um
certificado equivalente, para todos os efeitos legais, a qualquer outro diploma
atribuído pelo sistema educativo formal.

Fig. 3: Evolução da rede de Centros RVCC e Centros Novas Oportunidades

2.1.2. Princípios
Os princípios que orientam as acções dos Centros Novas Oportunidades (CNO) caracterizam-se
por privilegiar a aprendizagem ao longo da vida, os contextos informais e não-formais de aquisição
e desenvolvimento de competências e saberes tendo, também, em conta os contextos formais de
aprendizagem.
A escola tem aqui um lugar diferente. Como refere Nóvoa no prefácio de Educação de Adultos,
Um Campo e uma Problemática:

³2TXHFRQWDpFULDUPHLRVHHQVHMRVGHIRUPDomRFRORFDUDRGLVSRUGRVDGXOWRVXP
repertório de possibilidades que lhes permitam compreender melhor o seu trabalho e
aperfeiçoar as suas competências profissionais, reflectir sobre os seus percursos
SHVVRDLVHVRFLDLVDGTXLULUFRQKHFLPHQWRVHVLVWHPDWL]DULQIRUPDomR³)RUPDU-VH´QmR
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é algo que se possa fazer num lugar à parte. Bem pelo contrário, é um processo que
VH FRQIXQGH FRP D SUySULD YLGD GRV DGXOWRV« 9DOH D SHna repetir as palavras de
Torga: o povo sabe duma maneira e as escolas sabem doutra. Ou lembrar ideias de
3DXOR)UHLUH³$FRQVFLrQFLDGRLQDFDEDPHQWRWRUQDRVHUHGXFiYHO´ &DQiULR 

6mRSRUWDQWR³DSUHQGL]DJHQV´GLIHUHQWHVGHQWURHIRUDGRHVSaço concebido para ensinar. O
mesmo autor refere ainda que:

³$ FRQVDJUDomR HVFRODU H VRFLDO  GRV VDEHUHV p XP IHQyPHQR PXLWR LQWHUHVVDQWH
VREUHWXGRSHOD³LQYLVLELOLGDGH´GHTXHVHUHYHVWH«0DVSDUDDOpPGDHYROXomRGRV
saberes escolares, há a própria consideração dos saberes construídos a partir da
H[SHULrQFLD GD WUDGLomR RX GR WUDEDOKR H TXH QmR FDEHP QR OLYUR GD HVFROD « 2V
princípios da reflexão pessoal e da partilha colectiva, da cooperação profissional e da
participação em iniciativas locais, ganham assim novos sentidos enquanto espaços
RQGHVHSURGX]HPVDEHUHVSHUWLQHQWHVSDUDDIRUPDomRGHDGXOWRV´ LGH

Segundo Freire (2004) citado em Pureza et al.  ³$YHUGDGHLUDDSUHQGL]DJHPSUHVVXS}H
assim, não uma transferência simples de conhecimentos, mas a criação de possibilidades para
que se produza e construa aprendendo o que é mais significativo. Tal, remete para experiências e
práticas de sentido ao longo da vida dos aprendentes, que adquirem necessariamente um
significado temporal e espacialmente diversificado, de acordo com a singularidade de cada história
de vida, envolvendo uma aprendizagem projectiva e, também, diferentes tempos de
DSUHQGL]DJHP´
Cada vez mais, é reconhecido que a aprendizagem realizada pelas pessoas não se limita aos
contextos formais de educação e/ou formação. Ao longo da sua vida, múltiplas são as situações e
os contextos em que os adultos se deparam com situações novas e complexas, e vão criando e
imaginando novos modos de resolver os problemas com que são confrontados. Assim, vão
construindo saberes de várias naturezas que mobilizam agindo e intervindo, quer seja no campo
pessoal, profissional ou cívico.
'HDFRUGRFRP&RXFHLUR  FLWDGRHP&RVWD  ³D V H[SHULrQFLD V YLYHQFLDGD V QR
quadro da vida, ao longo do tempo e na multiplicidade de contextos em que ela se desenrola,
produzem pensamento e prática que se repercute no modo como os adultos pensam, sentem,
REVHUYDPLQWHUSUHWDPMXOJDPHDJHPSURGX]LQGRDVVLPFRQKHFLPHQWR´
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2.1.3. Composição dos Centros Novas Oportunidades
As equipas que trabalham nos Centros Novas Oportunidades são constituídas por vários
elementos: director, coordenador, técnicos de diagnóstico e encaminhamento, profissionais de
reconhecimento e validação de competências, formadores nas diferentes áreas e técnicos
administrativos, desempenhando cada um diferentes funções que se complementam e se
articulam permitindo assim desenvolver todo o processo RVCC.
No site oficial da ANQ, http://www.anq.gov.pt/default.aspx, pode-se encontrar informação
relativamente às diferentes funções de cada um dos elementos que constituem as equipas dos
Centros Novas Oportunidades. Resumidamente:


o director representa institucionalmente e responde legalmente pelo Centro Novas
Oportunidades;



o coordenador assegura a gestão pedagógica, organizacional e financeira e promove a
interlocução com o exterior, promovendo parcerias institucionais, sendo também
responsável pela elaboração e qualidade do Plano Estratégico de Intervenção, relatório
de actividades, pelo cumprimento das orientações para o funcionamento do CNO e pela
formação contínua dos elementos da equipa;



os técnicos de diagnóstico e encaminhamento são responsáveis pelo acolhimento dos
adultos, desenvolvendo e orientando sessões que permitam definir qual é a resposta mais
adequada à elevação do nível de qualificação, tendo em conta o perfil de cada adulto, e
organizam o encaminhamento para as respostas educativas e formativas externas aos
Centros Novas Oportunidades;



os profissionais de RVC (Reconhecimento e Validação de Competências) participam nas
etapas de diagnóstico e de encaminhamento, acompanham os adultos na construção do
seu portefólio reflexivo de aprendizagens, em articulação com os formadores, através de
metodologias próprias, identificam as necessidades de formação dos adultos, juntamente
com os formadores, ao longo do processo RVCC, encaminhando-os para outras ofertas
formativas quando necessário e orientam as apresentações dos adultos nos júris de
certificação, em articulação com os formadores;



os formadores orientam a construção do portefólio reflexivo de aprendizagens, realizam o
reconhecimento e a validação das competências adquiridas pelo adulto, organizam e
desenvolvem acções de formação complementar no Centro Novas Oportunidades e
participam nos Júris de Certificação e



o técnico administrativo faz o acolhimento dos adultos no centro Novas Oportunidades e
apoia no registo da actividade do Centro (sessões) no SIGO (Sistema Integrado de
Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa).
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2.1.4. Fases de Intervenção
Quando um adulto entra num Cento Novas oportunidades, inicia um percurso composto pelas
seguintes etapas: acolhimento, diagnóstico, encaminhamento, reconhecimento de competências,
validação de competências e certificação de competências. Esquematicamente:

Fig. 4: Fluxograma das etapas de intervenção dos Centros Novas Oportunidades utilizado nas sessões de esclarecimento
do CNO onde foi realizado este estudo

No site oficial da ANQ, http://www.anq.gov.pt/default.aspx, encontra-se uma breve descrição
destas etapas de intervenção. Na fase de acolhimento, é feito o atendimento, a inscrição e a
tomada de conhecimento da missão dos Centros Novas Oportunidades e das possibilidades de
qualificação que terá ao seu dispor. Na fase de Diagnóstico, é feita uma análise do perfil do adulto,
com a realização duma entrevista e a clarificação dos seus interesses e expectativas no sentido
da definição da melhor solução para atingir a sua meta de qualificação. Na fase de
Encaminhamento, o adulto será encaminhado para a resposta formativa mais adequada ao seu
perfil, tendo em conta os percursos de qualificação disponíveis a nível local. Poderá optar pelo
Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências escolares (nível B1, B2,
B3 ou nível Secundário) e/ou profissionais (saídas do Catálogo Nacional de Qualificações) ou por
outras ofertas formativas externas aos Centros Novas Oportunidades como: cursos EFA, CEF,
CET, ensino recorrente, cursos profissionais e vias alternativas de conclusão do secundário. O
encaminhamento resulta dum acordo entre a equipa do centro e o adulto. Posteriormente ocorre a
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fase da certificação. No caso do Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências, após a certificação das competências que ocorre na sessão de júri, tem de ser
elaborado o plano de Desenvolvimento Pessoal por parte do adulto, onde este explicitará quais
serão os seus projectos de futuro a nível escolar, formativo, profissional e pessoal/social e quais
as tarefas a realizar para os conseguir alcançar.

2.1.5. Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
Caso o adulto opte pelo sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências,
irá então iniciar o processo de reconhecimento de competências onde irá construir um portefólio
reflexivo de aprendizagens, no caso do nível secundário, ou um dossier pessoal, no caso do nível
básico, no qual irá descrever a sua história de vida, reflectindo acerca da mesma e fazendo um
balanço das competências adquiridas nos diferentes contextos e nas várias situações de vida.
De

acordo

com

Zepke

&

Leach

(2002),

mencionados

em

Fernandes

&

César

(http://www.apm.pt/files/_Fernandes_Cesar_483a5631cae1e.pdf  ³1HVWH SURFHVVR UHFRQKHFH-se,
valida-se e certificam-se competências, onde os adultos reflectem, analisam, constroem e
UHFRQVWURHPDVVXDVH[SHULrQFLDVGHIRUPDDHQWHQGHURPXQGRHRTXHOKHDFRQWHFH´
Importa aqui referir que a história de vida dos formandos não é o mesmo que o passado dos
mesmos - ³$SUySULDH[SUHVVmRKLVWyULDPRELOL]DDGLPHQVmRGHWHPSRUDOidade que se constitui de
passado, presente e futuro. Por sua vez, a vida remete-nos para múltiplos acontecimentos,
decisões, acasos, acções que tecem uma trama, numa SOXUDOLGDGH GH HVSDoRV´ &RXFHLUR LQ
Silva, Leitão & Trigo, 2002: 42). Assim, a história de vida pode ser considerada como uma
construção de factos temporais com um sentido. Mas é fundamental que o indivíduo faça o
reconhecimento dessas situações. Na maioria dos casos, os saberes não emergem facilmente.
Pode realizar-se um certo número de tarefas ou assumir um determinado tipo de
responsabilidades, sem estar consciente que isso implica a presença de saberes e a mobilização
de competências - ³1RUPDOPHQWHpDRORQJRGHXPSHUFXUVRTXHRVVDEHUHVHDVFRPSHWrQFLDV
se vão revelando e consolidando, o que reforça a dimensão de historicidade e de temporalidade
GDFRQVWUXomRGRFRQKHFLPHQWR´ id: 43)
De acordo com Alonso et al. (2001: 9) o conceito de competência-chave deve ser entendido como
³DFDSDFLGDGHGHDJLUHUHDJLUGHIRUPDDSURSULDGDSHUDQWHsituações mais ou menos complexas,
através da mobilização e combinação de conhecimentos, atitudes e procedimentos pessoais, num
FRQWH[WRGHWHUPLQDGRVLJQLILFDWLYRHLQIRUPDGRSRUYDORUHV´
Neste processo, a experiência dos adultos é o ingrediente principal. De acordo com Silva et al.
(2006: 26):
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³«HPSURFHVVRVGHIRUPDomRGHDGXOWRVDH[SHULrQFLDDVVXPHXPSDSHOGHkQFRUD
de fonte e nutriente da aprendizagem que tem de ser gerada entre sentidos,
significados, associações e relações entre a vida e o saber. Os adultos começam a
aprender e aprendem melhor através do confronto das situações pertinentes da sua
vida com os novos saberes e as novas competências.
Antes do recurso aos conceitos, factos, textos ou às reflexões e saberes conduzidos e
trazidos pelos formadores, os adultos buscam os seus referenciais de aprendizagem
QRUHVHUYDWyULRGDVVXDVH[SHULrQFLDV´

Esta ideia é também defendida por Nóvoa (1988) citado em Canário (2000: 21 e 22), que enuncia
seis princípios de orientação da educação de adultos que devem servir de orientação a qualquer
projecto que se desenvolva no âmbito da formação de adultos. São eles:
x

SULQFtSLR³2DGXOWRHPVLWXDomRGHIRUPDomRpSRUWDGRUGHXPDKLVWyULDGH
YLGD H GH XPD H[SHULrQFLD SURILVVLRQDO «  0DLV LPSRUWDQWH GR Tue formar
este adulto é reflectir sobre o modo como ele próprio se forma, isto é, o modo
como ele se apropria do seu património vivencial através duma dinâmica de
FRPSUHHQVmRUHWURVSHFWLYD´

x

SULQFtSLR³$IRUPDomRpVHPSUHXPSURFHVVRGHWUDQVIRUPDomRindividual,
na tripla dimensão do saber (conhecimentos), do saber fazer (capacidades) e
GRVDEHUVHU DWLWXGHV ´

x

3º princípio: ³A formação é sempre um processo de mudança institucional,
devendo, por isso estar intimamente articulada com as instituições onde os
formandos exercem a sua actividade profissional´;

x

SULQFtSLR³)RUPDUQmRpHQVLQDUjVSHVVRDVGHWHUPLQDGRVFRQWH~GRVPDV
sim trabalhar colectivamente em torno da resolução de problemas. A
formação faz-VH QD ³SURGXomR´ H QmR QR ³FRQVXPR´GR VDEHr. Este objectivo
implica que se procurem levar à prática três conceitos fundamentais da
formação de adultos: formação-DFomR «  IRUPDomR-LQYHVWLJDomR «  H
formação-LQRYDomR´,VWRVLJQLILFDTXHDIRUPDomRGHYHVHURUJDQL]DGDWHQGR
sempre em conta a reflexão e a intervenção, a formação deve basear-se no
GHVHQYROYLPHQWRGHXPSURFHVVRGHLQYHVWLJDomRH³GHYHVHUHQFDUDGDFRPR
uma função integradora instiWXFLRQDOPHQWHOLJDGDjPXGDQoD´

x

 SULQFtSLR ³$ IRUPDomR GHYH WHU XP FDUL] HVVHQFLDOPHQWH HVWUDWpJLFR,
preocupando-se em desenvolver nos formandos as competências necessárias
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para mobilizarem em situações concretas os recursos teóricos e técnicos
adquiridos durante a formação´;
x

SULQFtSLR³(QmRQRVHVTXHoDPRVQXQFDTXHFRPRGL]LD6DUWUHRKRPHP
caracteriza-se, sobretudo, pela capacidade de ultrapassar as situações pelo
que consegue fazer com que os outros fizeram dele. A formação tem de
SDVVDUSRUDTXL´

Os formadores devem ter consciência que os adultos são portadores de saberes e conhecimentos
adquiridos informalmente durante a sua vida de trabalho e familiar, que os transformam no
principal recurso da sua própria formação. Os saberes e conhecimentos que estes possuem são
por vezes incompletos e pouco estruturados, por isso, é preciso identificar, avaliar, reconhecer,
estruturar, completar e validar antes de os certificar formalmente. Para tal, devem ter sempre
presente o já mencionado referencial de competências-chave do nível básico, para o poderem
adaptar à história de vida dos formandos e assim identificar as competências que estes já
adquiriram ao longo da vida e/ou criar estratégias que permitam desenvolver aquelas que ainda
não possuem.
Após as sessões de reconhecimento de competências é feito um balanço das competências
adquiridas pelos adultos. Decorrente do mesmo, alguns adultos são encaminhados para sessões
de formação complementar a fim de validarem as competências exigidas pelo referencial de
competências-chave. A validação de competências consiste na avaliação das competências
adquiridas ao longo da vida por confrontação com os referidos referenciais de competênciaschave. Esta fase engloba a auto-avaliação do portefólio reflexivo de aprendizagens em articulação
com a avaliação dos profissionais de RVCC e dos formadores das diferentes áreas de
competências-chave.
Posteriormente ocorre a certificação de competências, isto é, a apresentação do adulto perante
um júri de certificação com vista à certificação de competências validadas. A certificação obtida
através deste sistema permite não só a valorização pessoal, profissional e social, mas também o
prosseguimento de estudos ou a frequência de outras formações.
É de referir ainda que o processo contempla também a possibilidade dos adultos frequentarem
formação, caso se verifique nas sessões de reconhecimento que existem determinadas
competências que não foram adquiridas e desenvolvidas nas experiências de vida. Os adultos têm
assim a possibilidade de aprofundar/adquirir conhecimentos em respostas formativas, num
máximo de 50 horas, designadas SRU³)RUPDomR&RPSOHPHQWDU´
Segundo Esdime (2007: 26), de acordo com o Estudo Nacional, a cargo do CIDEC sobre o
³,PSDFWRGRUHFRQKHFLPHQWRH&HUWLILFDomRGH&RPSHWrQFLDVDR/RQJRGD9LGD´ILQDQFLDGRSHOD
'LUHFomR*HUDOGH)RUPDomR9RFDFLRQDO '*)9 ³VmR muitos os indivíduos que após um processo
de RVCC decidem regressar à escola para frequentar o ensino secundário, procuram formação
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qualificante para melhorar o seu desempenho profissional e em outras situações após a
certificação melhoram a sua situação SURILVVLRQDO´

2.1.5.1. Tecnologias da Informação e Comunicação
No âmbito das Novas Oportunidades, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
assumem um papel preponderante devido ao crescente papel que estas têm nos tempos actuais,
em casa, nas mais variadas profissões, nas actividades de lazer e, em geral, no dia-a-dia das
pessoas. São muito variadas as tecnologias com que as pessoas interagem no seu quotidiano.
Alonso et al. (2001) refere exemplos dessas interacções:

³'HVGHRVHOHFWURGRPpVWLFRs aos equipamentos do posto de trabalho, dos brinquedos
aos equipamentos de lazer, com maior ou menor especialização, seria longa a
listagem de aparelhos, tecnologias e funções que poderíamos registar. Nos tempos de
vivemos, as pessoas "vestem" tecnologia: usam relógios digitais com calculadoras,
usam telemóveis com pequenas bases de dados, deslocam-se em automóveis que
controlam. No trabalho, lidam cada vez mais com ferramentas tecnológicas: um
"operário das obras" terá de fazer o controlo de uma grua ou conduzir uma
escavadora, um pequeno comerciante terá de usar uma balança que pesa e calcula a
conta do cliente, um agricultor terá de operar um aparelho de ordenha ou um pequeno
tractor multi-XVRVXPMDUGLQHLURFRQWURODUiXPVLVWHPDDXWRPiWLFRGHUHJD´ 5)

Aliado a este panorama, tem-se também acentuado a importância da utilização do computador e
de diversificados meios de comunicação, como o telemóvel ou a Internet, muito em voga nos dias
de hoje. Vive-se nesta Sociedade da Informação e do Conhecimento onde se torna fundamental
dominar a tecnologia, bem como o acesso, o processamento e a produção de informação. Esta
necessidade deve-se ao elevado ritmo de inovações tecnológicas que todos os dias surgem e à
necessidade que as pessoas têm de se sentirem e estarem preparadas para lidar com este
desenvolvimento tecnológico dinâmico e acelerado, pois caso contrário terão enormes dificuldades
em acompanhar e integrarem-se nesta sociedade, podendo essa dificuldade reflectir-se até
mesmo na própria actividade profissional. De acordo com Alonso et al.  ³$SUHSDUDomR
dos cidadãos para fazer frente a tão complexa situação reveste-se de características particulares:
torna-se necessário preparar as pessoas para o desempenho de competências que podemos não
conhecer. Trata-se de uma situação em que é essencial que se imaginem contextos e ambientes
ULFRVGHHVWtPXORVSDUDTXHVHDSUHQGDDWUDYpVGDH[SORUDomRHGDUHVROXomRGHSUREOHPDV´
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O Plano Tecnológico, adoptado pelo Governo, denota essa preocupação. É no fundo uma
estratégia que visa promover e reforçar a competitividade do nosso país e baseia-se, como já foi
referido,

em

três

eixos:

conhecimento,

tecnologia

e

inovação.

No

site

http://www.planotecnologico.pt/InnerPage.aspx?idCat=31&idMasterCat=30&idLang=1&site=planot
ecnologico pode-se verificar o que se pretende com cada um desses eixos. Nos eixos mais
directamente relacionados com as Tecnologias da Informação e Comunicação pode-se ler:

³. Conhecimento - Qualificar os portugueses para a sociedade do conhecimento,
fomentando medidas estruturais vocacionadas para elevar os níveis educativos
médios da população, criando um sistema abrangente e diversificado de
aprendizagem ao longo da vida e mobilizando os portugueses para a Sociedade de
Informação;
2. Tecnologia - Vencer o atraso científico e tecnológico, apostando no reforço das
competências

científicas

e

tecnológicas

nacionais,

públicas

e

privadas,

reconhecendo o papel das empresas na criação de emprego qualificado e nas
DFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDomRHGHVHQYROYLPHQWR´
É, pois, importante que esta área esteja presente na Iniciativa Novas Oportunidades, neste caso
em particular, nos processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.
Torna-se fundamental que os adultos que, pelos mais variados motivos, tiveram de interromper a
sua formação escolar tenham a oportunidade de ter um contacto mais próximo com esta área,
possam validar as competências que já possuem e, eventualmente, ter a possibilidade de adquirir
aquelas que não possuam, dada a sua importância na sociedade actual.
De acordo com Alonso et al. (2001: 55), a definição das competências na área das Tecnologias da
Informação e Comunicação foi delicada:
³$ GHILQLomR GRV SHUILV UHODWLYRV D XPD iUHD GH 7HFQRORJLDV GD ,QIRUPDomR H
Comunicação (TIC) reveste-se de particular complexidade se tivermos em conta a
diversidade de tecnologias e aplicações e que existem e que existirão no futuro.
Assim, foi considerado adequada a definição de competências e sua explicitação, para
um contexto de aprendizagem associado ao conhecimento e uso do computador
pessoal. Trata-se de um equipamento tecnológico poderoso mas cada vez mais
vulgar, que encontramos por todo o lado: desde o jardim-de-infância até à secretária
do governante. Por se tratar de um equipamento que pode conter e combinar uma
grande variedade de dispositivos, tecnologias e programas diferentes, consideramos
que oferece as condições para suscitar ambientes apropriados para uma
aprendizagem das tecnologias, designadamente das tecnologias da informação e da
FRPXQLFDomR´
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Além destas características, esta área das Tecnologias da Informação e Comunicação facilita e
potencia o desenvolvimento de outras competências, essenciais para uma melhor inserção social
e profissional dos adultos. No entanto, a sua abordagem não se deve centrar apenas no uso do
computador, mas sim nos diferentes processos e contextos da sua utilização. Como refere Martins
(2003) citado em Akil et al.  ³1mREDVWDWHUDFHVVRjWHFQRORJLD$LQFOXVmRGLJLWDOLPSOLFD
em se saber usar de forma eficiente os recursos e colocá-los a serviço das pessoas e das
comunidades. Tão importante quanto o acesso é a educação para o acesso é a criação de
VROXo}HVIOH[tYHLVSDUDDVSHVVRDV´
O referencial de competências-chave, para o nível B3, equivalente ao 9º ano de escolaridade,
divide a área de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em quatro unidades:


unidade 3A ± operar, em segurança, equipamento tecnológico, designadamente o
computador;



unidade 3B ± utilizar uma aplicação de folhas de cálculo;



unidade 3C ± utilizar um programa de processamento de texto e de apresentação de
informação;



unidade 3D ± usar a Internet para obter, transmitir e publicar informação.

É frequente encontrar muitos adultos que não possuem quaisquer competências a nível da
utilização do computador quando iniciam o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação
de Competências. Muitos nem sabem ligar nem desligar um computador e depois, no final do
Processo, referem esses conhecimentos adquiridos como uma mais-valia para o seu dia-a-dia e
para a sua actividade profissional. Gomes & Santos (2009) demonstram bem esta realidade no
livro ³ PLOKmR GH 1RYDV 2SRUWXQLGDGHV´ (VWHV DGXOWRV YmR SDVVDQGR D SDODYUD H, actualmente,
muitos dos que iniciam o Processo vêm em busca de aprofundar os conhecimentos que já detêm
nesta área das Tecnologias da Informação e Comunicação, dado que reconhecem, cada vez mais,
a sua importância e o seu domínio como fundamental na sociedade actual.

2.1.5.2. Matemática Para a Vida
Por sua vez, a Matemática é perspectivada segundo uma vertente fortemente relacionada com o
dia-a-dia dos adultos, tal como o próprio nome da área indica, Matemática para a Vida, surgindo
assim a necessidade de adaptação dos critérios de evidência de cada uma das unidades de
competência ao seu público-alvo. Há pois que ter em conta as características e especificidades
dos adultos que frequentam o processo.
O Referencial de Competências-Chave de Matemática para a Vida - Nível Básico ± começa por
definir competência matemática:
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³$ FRPSHWrQFLD PDWHPiWLFD SRGH VHU GHILQLGD FRPR XP FRQMXQWR GH VDEHUHV GH
capacidades e de atitudes que são conjuntamente usadas para compreender a
realidade e nela intervir criticamente. Ser hoje matematicamente competente é:


dominar conceitos e processos, como os de número e de cálculo,
desenvolvendo em simultâneo a capacidade de utilização crítica e criteriosa
dos instrumentos de cálculo especificamente a calculadora e decidir, conforme
as situações, que tipo de cálculo efectuar: mental, com instrumento de cálculo
ou através de um algoritmo escrito;



saber resolver problemas e situações problemáticas da realidade;



saber utilizar instrumentos tecnológicos, nomeadamente a calculadora e o
computador, em projectos de natureza interdisciplinar e em investigações
matemáticas, em contextos de vida;



saber raciocinar e comunicar raciocínios, estabelecer conjecturas e
desenvolver progressivamente processos de validação e de refutação dessas
conjecturas;



relacionar ideias matemáticas com outras ideias científicas e reconhecer
modelos matemáticos, concretamente geométricos, como representações de
fenómenos reais;



valorizar o contributo da Matemática no desenvolvimento de um modo de
SHQVDUSUySULRFUtWLFRHVHJXUR´$ORQVRet al. (2001: 1)

Habitualmente, a Matemática não goza duma imagem muito positiva e as representações
sociais acerca da mesma também não são muito favoráveis. Estas, por sua vez, são
influenciadas pelas vivências pessoais dos indivíduos, nem sempre positivas. A incapacidade
de dar resposta a simples situações que requeiram conhecimentos matemáticos reflecte-se
negativamente na auto-estima dos sujeitos.
Mas a importância da Matemática na sociedade é inegável. A comprová-lo, vejam-se os
variados e múltiplos desenvolvimentos científicos e tecnológicos e as utilizações em várias
actividades, quer a nível profissional, quer na vida quotidiana. Também estes aspectos foram
tidos em consideração quando se criou o referencial de competências-chave de Matemática
para a Vida, nível básico.
6HJXQGR 3RQWH ,Q %DUURV  3DOKDUHV    FLWDGR HP $UD~MR    ³$ PDWHPiWLFD p
reconhecidamente decisiva para a estruturação do pensamento humano e a plena integração na
vida social.´
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De acordo com Abrantes (2001), citado em Alonso et al. (2001: 3), na parte de Matemática para a
9LGD³3RGHPVLVWHPDWL]DU-se as razões para a promoção da educação matemática afirmando que
todos devem ter a possibilidade de:
³ contactar a um nível apropriado com as ideias e os métodos fundamentais da
matemática e apreciar o seu valor e a sua natureza;
 desenvolver a capacidade de usar a matemática para analisar e resolver situações
problemáticas, para raciocinar e comunicar, assim como a autoconfiança necessária
para fazê-OR´

Como já referimos anteriormente, nos Processos RVCC devem ser aproveitadas as experiências
que os adultos trazem consigo. Os formadores devem contribuir para que estes se
consciencializem das suas próprias capacidades. A matemática está presente no quotidiano de
qualquer pessoa. Com a exploração dessas situações, pretende-se que os adultos desenvolvam
competências de MV, se consciencializem dos seus próprios saberes, aprofundando-os e
aplicando-os às suas vidas tornando-se, assim, cidadãos mais activos e matematicamente críticos,
numa sociedade cada vez mais exigente.
'HDFRUGRFRP%DURRG\  FLWDGRHP$UD~MR  ³2TXHDQRVVDVRFLHGDGHKRMHSUHFLVD
é de pessoas que sejam capazes de analisar e pensar logicamente sobre novas situações, que
desenvolvam processos de solução não especificada e que comuniquem as suas soluções a
outros com clareza e convicção %DURRG\  ´ Segundo Abelló (1997) e NCTM (1991),
PHQFLRQDGRV HP $UD~MR    HVVD VRFLHGDGH ³exige ao comum cidadão que seja capaz de
resolver problemas, tomar decisões, compreender e estabelecer relações matemáticas, aplicar
ideias matemáticas a problemas simples, e acreditar na utilidade e valRUGDPDWHPiWLFD´
Neste sentido, a adequação das competências-chave de MV às experiências de vida dos adultos
torna-os mais activos e conscientes das suas próprias aprendizagens. A utilização de tecnologias
informáticas, como o blogue e as WebQuests, no ensino/aprendizagem da Matemática visa um
maior envolvimento dos adultos na construção do seu próprio conhecimento, tornando-os
³FDSD]HVGHDQDOLVDUUHIOHFWLURUJDQL]DUVHOHFFLRQDUHHVWUXWXUDUDVLQIRUPDo}HVSURYHQLHQWHVGH
GLYHUVDVIRQWHV´FRPRUHIHUe Sampaio e Coutinho (2008: 271).
No referencial de competências-chave para o nível B3, equivalente ao 9º ano de escolaridade, a
área de Matemática para a Vida (MV) divide-se em quatro unidades, à semelhança da área de
TIC:


unidade A - Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando
processos e procedimentos matemáticos;



unidade B - Usar a matemática para analisar e resolver problemas e situações
problemáticas;
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unidade C - Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida;



unidade D - Raciocinar matematicamente, nomeadamente de forma indutiva e
de forma dedutiva.

Relativamente às competências que devem ser exploradas, neste estudo centrámo-nos na
Unidade D.

2.1.6. Estudos envolvendo a Educação e Formação de Adultos
Desde os anos 70 que vários estudos têm vindo a ser realizados com o objectivo de avaliar as
competências de literacia dos adultos.
De acordo com Gomes et al. (2000: 1), entende-VHSRUOLWHUDFLDD³FDSDFLGDGHGHSURFHVVDPHQWR
na vida diária (social, profissional e pessoal), de informação escrita de uso corrente contida em
PDWHULDLVLPSUHVVRVYiULRV WH[WRVGRFXPHQWRVJUiILFRV ´
Os primeiros estudos que avaliaram as competências de literacia dos adultos realizaram-se nos
Estados Unidos da América, no início dos anos 70, e tiveram como objectivo identificar os
segmentos da população classificados como analfabetos funcionais, isto é, indivíduos que não
possuíam as competências consideradas mínimas para uma participação integral na vida da
sociedade.
Nos anos 80, foram desenvolvidas as primeiras investigações no Canadá, enquanto nos Estados
Unidos da América se realizaram novos estudos que culminaram com o National Adult Literacy
Survey em 1993, cujo objectivo foi determinar o perfil de literacia da população, distribuindo-a por
níveis, tendo em conta três escalas: literacia em prosa, documental e quantitativa.
A literacia em prosa relaciona-se com a escrita em livros, jornais e informações diversas, como por
exemplo manuais de instruções ou folhetos. Por seu lado, a literacia documental reporta-se a
documentos como formulários, impressos, folhas de pagamento, horário de transportes. A literacia
quantitativa prende-se com a utilização de valores numéricos e a realização de operações
aritméticas com base em materiais escritos, por exemplo, contas, talões de encomenda, cálculo de
juros,...
Para cada uma destas escalas, foram definidos cinco níveis de literacia:
³nível 1: baixo nível de competência. As pessoas que pertencem a este nível são
incapazes, por exemplo, de determinar a posologia de um medicamento a ministrar a
uma criança a partir da informação indicada na embalagem;
nível 2: nível de competência que permite manejar material simples, redigido de forma
clara e sem exigir tarefas demasiado complexas. As pessoas que pertencem a este
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grupo sabem ler, mas o seu nível de competência dificulta a realização de tarefas
novas;
nível 3: mínimo necessário para fazer face às solicitações da vida quotidiana e às
situações de trabalho nas sociedades desenvolvidas. As pessoas incluídas neste nível
são capazes de compreender várias fontes de informação e de resolver problemas
complexos. Este nível corresponde mais ou menos ao nível de competência requerido
para concluir com sucesso o ensino secundário e ter acesso ao ensino superior;
níveis 4 e 5: competências de nível elevado para tratamento da informação.
7XLMQPDQ ´
(Costa, 2009:63)

De acordo com Tuijnman et al. citado em Gomes (2000: 3), surge, então, a seguinte definição de
OLWHUDFLD³DFDSDFLGDGHGHXWLOL]DULQIRUPDomRHscrita e impressa para responder às necessidades
da vida em sociedade, para alcançar objectivos pessoais e para desenvolver os conhecimentos e
RVSRWHQFLDLVSUySULRV´
Em Portugal, o primeiro estudo de avaliação directa das competências de escrita, leitura e cálculo
da população adulta foi realizado em 1996 por uma equipa coordenada por Ana Benavente e deu
RULJHPDROLYUR³A Literacia em Portugal, Resultados de uma pesquisa Extensiva e Monográfica´
Deste estudo, como refere Costa (2009) concluiu-se que a maioria da população encontrava-se
abaixo do nível 3. O gráfico seguinte ilustra essa distribuição em 1994.

Gráf. 1: Níveis de literacia da população adulta portuguesa

Posteriormente, uma equipa constituída por quatro investigadores do Centro de Investigação e
Estudos de Sociologia: João Sebastião, Patrícia Ávila, Maria do Carmo Gomes e António Firmino
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da Costa, participou, em 1998, num projecto europeu IALS (International Adult Literacy Survey),
que foi encomendado pela Comissão Europeia. Surgiu, assim, a oportunidade de comparar, pela
primeira vez, os resultados obtidos no Estudo Nacional de Literacia (1996) com os dados dos
outros países participantes.

Gráf. 2: Perfis de literacia da população portuguesa (16-65 anos)

Segundo Costa (2009), os resultados do IALS apresentados no gráfico 2 vieram confirmar o perfil
de literacia da população portuguesa traçado pelo Estudo Nacional de Literacia. Pode-se constatar
que uma boa parte da população portuguesa se situava nos níveis mais baixos da literacia, sendo
o nível 1 aquele que registou valores mais elevados. Neste nível, incluem-se as pessoas cujas
competências permitem resolver, apenas, tarefas elementares de leitura, escrita e cálculo. A
percentagem de inquiridos nessa situação variava entre os 42% (literacia quantitativa) e os 49%
(literacia documental). A literacia documental surgiu como o domínio no qual os portugueses
obtiveram piores resultados e a literacia quantitativa aquela em que se revelaram melhor
posicionados.
Desde o aparecimento dos primeiros Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências até aos dias de hoje, vários estudos foram realizados no âmbito do processo RVCC
e da Iniciativa Novas Oportunidades, contudo destaca-se aqui o realizado por Costa (2005) que
analisou os efeitos do Processo RVCC após a certificação, nos domínios formativos, profissionais
e pessoais da vida dos adultos, pois as suas conclusões são comuns à grande maioria dos
estudos realizados neste contexto e ilustram bem a realidade.
Esta investigação realizou-se em 2004 no Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências do Vale do Ave. Como resultados deste estudo, a autora refere os efeitos positivos
que a realização do Processo RVCC teve na vida das pessoas. Em termos formativos, fomentou a
procura de cursos e acções de formação, um maior interesse pelas Tecnologias de Informação e
Comunicação, o desenvolvimento de hábitos de leitura e de escrita e o prosseguimento de
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estudos; em termos profissionais contribuiu, fundamentalmente, para a progressão na carreira,
aumento salarial, mudança de emprego e inserção no mercado de trabalho e em termos pessoais
aumentou a auto-estima, a autoconfiança e o auto-conhecimento, criando condições para a aposta
em novos projectos.

3. Padrões em Matemática
Nos últimos anos, vários investigadores têm defendido que a aprendizagem da Matemática requer
um papel mais activo por parte do aprendente, devendo este envolver-se em tarefas diversificadas
e significativas e reflectir sobre as mesmas.
É nossa convicção que a Matemática, perspectivada como a ciência dos Padrões, pode contribuir
para uma nova visão desta ciência por parte de formandos adultos e proporcionar contextos de
aprendizagem bastante ricos e motivantes para os formandos.
Esta ideia de que a Matemática é a ciência dos padrões teve maior ênfase e reuniu maior
consenso entre os matemáticos apenas nas últimas décadas, apesar de há muito já se reconhecer
a importância que os padrões têm na Matemática e nos diferentes temas que lhe estão
associados. Desde então, a importância dos padrões na Matemática tem sido salientada.
Já em 1991, o estudo de padrões era defendido pelo NCTM nas Normas para o Currículo e a
avaliação em matemática escolar como sendo relevante para o desenvolvimento da capacidade
de:
x

resolver problemas;

x

compreender conceitos e relações importantes;

x

investigar relações entre quantidades (variáveis) num padrão;

x

generalizar padrões através do uso de palavras ou variáveis;

x

continuar e relacionar padrões;

x

compreender o conceito de função.

$LQGD GH DFRUGR FRP R 1&70    ³LGHQWLILFDU H WUDEDOKDU FRP XPD JUDQGH YDULHGDGH GH
padrões ajuda a desenvolver a capacidade de classificar e ordenar informação. Relacionar
padrões numéricos com padrões geométricos e com medidas ajuda a estabelecer conexões entre
diferentes tópicos matemáticos. Tais conexões alimentam o tipo de pensamento matemático que
FRQVWLWXLDEDVHSDUDLGHLDVPDLVDEVWUDFWDVHVWXGDGDVQRVQtYHLVSRVWHULRUHV´
Diversos outros autores defendem a importância do estudo dos padrões em Matemática.
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'HDFRUGRFRP5RPEHUJ  PHQFLRQDGRSRU3DOKDUHVH0DPHGH  ³RSULPHLURD
chamar a atenção para a importância dos padrões terá sido o matemático Lynn Steen, que
afirmava que os matemáticos procuram padrões no número, no espaço, na ciência, nos
computadores e na imaginação; as teorias matemáticas, por sua vez, explicam as relações entre
padrões; as funções, aplicações, operadores e morfismos ligam um tipo de padrão a outro para
criar estruturas matemáticas duradouras; os padrões sugerem outros padrões, daí resultando
muitas vezes padrões de padrões. Assim, a matemática pode ser descrita como a ciência dos
SDGU}HV´
Davis e Hersh (1995), citados em Branco (2008: 9), salientDP ³D LPSRUWkQFLD GD SURFXUD GH
padrões na actividade matemática e consideram que o objectivo da Matemática é descobrir
UHJXODULGDGHV´$LQGDQHVWHHVWXGRpIHLWDUHIHUrQFLDDXPDH[SUHVVmRXVDGDSRU=D]NLVH/LOMHGDKO
 ³RVSDGU}HVVmRRFRUDomRHD DOPDGD0DWHPiWLFD´
Vários investigadores afirmam que os matemáticos descobrem e revelam padrões escondidos. De
acordo com Davis e Hersh (1995) citados em Vale et al.  RXWURV³2SUySULRREMHFWLYRGD
Matemática é, em certa medida, descobrir a regularidade onde parece vingar o caos, extrair a
HVWUXWXUDHDLQYDULkQFLDGDGHVRUGHPHGDFRQIXVmR´$0DWHPiWLFDFRPRDFLrQFLDGRVSDGU}HV
trata da procura da estrutura comum subjacente a coisas onde tudo parece ser diferente e sem
qualquer relação.
Já Mason (1996), ainda no século passado, falava que os padrões eram um caminho para
H[SUHVVDUJHQHUDOL]Do}HV&KDSLQ  FLWDGRHP%DUERVD  GHIHQGHTXH³$SURFXUD
de padrões familiariza, os alunos, com as relações, desenvolve a comunicação matemática, ajuda
a criar hábitos de investigação e permite aos professores personalizar, adequando cada tarefa às
GLILFXOGDGHV GH FDGD XP GRV VHXV DOXQRV´ 3RVWHULRUPHQWH %DOPRQG   IDOD WDPEpP DFHUFD
da importância dos padrões em Matemática - ³$ HVVrQFia da Matemática consiste em procurar
padrões. O nosso espírito parece estar estruturado para procurar relações e sucessões.
3URFXUDPRV D RUGHP HVFRQGLGD´ 9DOH et al., 2006: 2). Segundo (Devlin, 2002:   ³2 TXH R
PDWHPiWLFR ID] p H[DPLQDU ³SDGU}HV´ DEVWUactos ± padrões numéricos, padrões de formas,
SDGU}HV GH PRYLPHQWRV SDGU}HV GH FRPSRUWDPHQWR HWF´ 6HJXQGR R PHVPR DXWRU ³(VWHV
padrões tanto podem ser reais como imaginários, visuais ou mentais, estáticos ou dinâmicos,
qualitativos ou quantitativos, puramente utilitários ou assumindo um interesse pouco mais
recreativo. Podem surgir a partir do mundo à nossa volta, das profundezas do espaço e do tempo,
RXGDVDFWLYLGDGHVPDLVRFXOWDVGDPHQWHKXPDQD´ 'HYOLQ 9). 1RVHXOLYUR³0DWHPiWLFD$
ciêncLD GRV SDGU}HV´ 'HYOLQ UHDOoD D LPSRUWkQFLD GDV WHFQRORJLDV LQIRUPiWLFDV H D IRUPD FRPR
estas poderão ser uma ferramenta muito útil para mais facilmente compreender esta ciência e de
que forma ela está presente no nosso dia-a-GLD³1a nossa era, dominada pela informação, pela
comunicação e pelas novas tecnologias, a matemática está descobrir novas portas que tem de
abrir. Como ciência dos padrões abstractos, poucos são os aspectos das nossas vidas que não
são afectados, em maior ou menor grau, pela matemática; pois os padrões abstractos são a
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verdadeira essência do pensamento, da comunicação, do cálculo, da sociedade e da própria vida´
(Devlin, 2002: 13).
Também Sandefur e Camp (2004), citados em Vale et al.    UHIRUoDP HVWD LGHLD ³Os
padrões são a essência da matemática e a linguagem na qual é expressa. A matemática é a
FLrQFLDGHDQDOLVDUHVLQWHWL]DUWDLVSDGU}HV´
Reconhecer padrões e descobrir a(s) lei(s) de generalização permitem-nos sem dúvida conhecer
melhor o mundo que nos rodeia e, mais especificamente, permite-nos perceber melhor e
compreender uma série de fenómenos e processos matemáticos duma forma mais dinâmica.

3.1 Conceito de Padrão
As recomendações para o ensino da Matemática nos níveis mais elementares da educação básica
não apresentam uma definição de padrão, talvez porque se assumiu que este é um tema acerca
do qual todos temos uma ideia ou uma noção intuitiva do que se trata. Quando se pensa em
padrões, provavelmente a primeira ideia que surge são os padrões visuais como os que se
encontram nos tecidos, nos mosaicos ou nos azulejos. Estes são os padrões geométricos envolvem desenhos que permanecem invariantes quando sujeitos a transformações geométricas.
Há também os padrões numéricos que envolvem a ideia de algum tipo de regularidade na qual se
pode identificar uma lei que permite continuar a sequência numérica e chegar à generalização. É
sobretudo acerca destes que o nosso estudo irá incidir.
Na natureza também se podem encontrar imensos padrões, como: nas mudanças das estações,
nos meses, nos dias, no tempo, nas marés, nas migrações, na produtividade, na pelagem dos
animais, na disposição das folhas ou dos caules de algumas plantas, na reprodução dos animais,
nos favos das colmeias, nas asas das borboletas, nas plumas de um pavão, na couve-flor, no
PRYLPHQWRGDVHVWUHODV«(VVHUHFRQKHFLPHQWRGHSDGU}HVQDQDWXUH]DWHPSHUPLWLGRDRKRPHP
fazer previsões, permitindo conhecer melhor o meio que nos rodeia, tendo também influência no
desenvolvimento da ciência em geral. Como referem Vale & Pimentel (2005: 14), a título de
exemplo: Mendeleev, ao detectar padrões nos elementos químicos, foi reunindo informação
suficiente para construir a tabela periódica; Watson, ao detectar padrões produzidos em raios X de
cristais pôde chegar à identificação da estrutura molecular do DNA. Muitos fenómenos, naturais ou
não, podem ser explicados através de padrões matemáticos. Mas não é só na natureza que eles
estão presentes, também se podem encontrar no espaço, na literatura, na música, na arte, nas
tapeçarias, na cerâmica e em muitas outras áreas. Stewart (1996) refere que o Universo que
habitamos está cheio de padrões.
Palhares e Mamede (2002: 107) refere que já Orton (1999) afirmava ser muito difícil definir padrão,
até mesmo em Matemática. A natureza multifacetada do conceito de padrão e as suas inúmeras
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utilizações fazem com que este possa ser representado de diversas formas, o que dificulta a sua
definição. Uma dessas dificuldades reside no facto da palavra padrão possuir uma série de
diferentes significados, podendo ser usada, por exemplo, para referir uma determinada disposição
ou um arranjo de formas, sons, cores, movimentos ou posições, aparentemente sem uma
regularidade evidente e que formam uma imagem ou uma representação. No entanto, e de acordo
com Orton (1999), em Matemática, o termo padrão está associado a algum tipo de regularidade,
implicando a ideia de reconhecimento de formas, congruência e semelhança.
Citando Vale et al. (2006: 1 e 2), de uma forma geral, o conceito de padrão é utiOL]DGR³TXDQGR
nos referirmos a uma disposição ou arranjo de números, formas, cores ou sons onde se detectam
regularidades. Em todos os aspectos das nossa vidas somos atraídos para as regularidades e
muitas vezes tentamos interpretar situações procurando, RXPHVPRLPSRQGRSDGU}HV´
Aplicando uma lei de transformação a um motivo ou a um termo, obtém-se uma sequência na qual
p SRVVtYHO GHWHUPLQDU SHOR PHQRV XPD UHJXODULGDGH $ PHVPD DXWRUD LG  UHIHUH TXH ³$V
componentes de mudança, repetição e prolongamento são cruciais quando se trata de padrões.
Qualquer padrão pode ser descrito relativamente à forma como pode ser repetido ou prolongado,
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRVREMHFWRVTXHHVWmRHQYROYLGRVQDVXDHVWUXWXUD´  
Das ideias apresentadas pelos vários autores referidos, pode-se associar ao conceito de padrão
termos como: regularidade, sequência, repetição, motivo, regra, ordem, generalização e lei de
formação. Barbosa (2009: 47) apresentou uma tabela (Fig.5) com alguns desses termos e as
respectivas definições.

Fig. 5: Definição de termos associados ao conceito de padrão

55

WebQuests e Blogues na formação de adultos centrada em padrões matemáticos

3.2. Tipologias de Padrões
São várias as tipologias de padrões que se podem identificar no meio que nos rodeia, desde os
padrões repetitivos aos não repetitivos, passando pelos padrões numéricos e geométricos, tendo
todos em comum o facto de qualquer um deles ser generalizável.
&RPRSDGU}HVUHSHWLWLYRVKiSRUH[HPSORRVGRWLSR$%$%«. Se tiver o módulo

da forma

apresentada na figura seguinte, verifica-se que nesse padrão as posições ímpares são ocupadas
por

e todas as posições pares por

.

Fig. 6: 3DGUmRGRWLSR$%$%«

&DEHPWDPEpPQHVWDWLSRORJLDSRUH[HPSORRVGLDVGDVHPDQDRVPHVHVGRDQR«
De acordo com Threlfall (1999) mencionado em Barbosa (2009: 69), ³XP SDGUmR GH UHSHWLomR
pode ser definido como um padrão no qual se reconhece uma unidade que se repete ciclicamente.
Esta estrutura cíclica é gerada pela aplicação repetida de uma pequena parte do padrão, a
chamada unidade de repetição (Liljedahl, 2004)´
Quando se exploram padrões deste tipo, há uma série de propostas que se podem seguir. Warren
e Cooper (2006), referidos em Barbosa (2009: 70), propõem uma sequência didáctica, estruturada
por diferentes graus de complexidade, onde os alunos deverão ter a oportunidade de passar pelas
diferentes fases:

³   FRSLDU XP SDGUmR RX VHMD UHSURGX]LU XPD VHTXrQFLD   FRQWLQXDU XP SDGUmR
em ambas as direcções, tendo em atenção que normalmente continuar o padrão no
sentido inverso afigura-se mais difícil para os alunos, já que envolve a reversibilidade
do pensamento; (3) identificar a unidade de repetição; (4) completar um padrão, o que
inclui continuá-lo ou completar espaços e identificar a unidade de repetição; (5) criar
um padrão; (6) traduzir um determinado padrão para outro contexto, o que possibilita o
desenvolvimento da compreensão das conexões existentes entre representações
equivalente, através da identificação das diferenças e das semelhanças entre
representações, essencialmente espera-se que os alunos concluam que a
SURSULHGDGHIXQGDPHQWDOGRSDGUmRQmRVHDOWHUD´

A mesma autora (id) refere que alguns estudos realizados com este tipo de padrões evidenciam
que o sucesso dos alunos é variável, podendo estar relacionado com o contexto no qual o padrão
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é apresentado, com a complexidade do padrão ou com experiência que os alunos já possuem com
tarefas deste género.
A abordagem dos padrões de repetição permite desenvolver determinadas capacidades nos
alunos. Warren (2008), mencionado em Barbosa (2009), refere que os padrões de repetição são
importantes na medida em que promovem a generalização. Segundo ele, os alunos conseguem
generalizar relações entre diferentes objectos dentro de padrões de repetição e ao longo de várias
repetições, usando sobretudo como estratégia a partição do padrão nas sucessivas unidades de
repetição:

³e SRVVtYHO DWUDYpV GHVWD DERUGDJHP VROLFLWDU DR DOXQR D GHVFREHUWD GH XP WHUPR
colocado numa determinada posição na sequência sem ter necessidade de a
continuar recursivamente. A identificação da unidade de repetição e a compreensão
da estrutura global do padrão permitem ao aluno ir além do mero processo de
continuação do padrão, possibilitam a abordagem à generalização distante através da
descoberta imediata do termo que ocupa uma dada ordem na sequência, abrindo
DVVLPRFDPLQKRSDUDDDEVWUDFomR´ 

Relativamente aos padrões não repetitivos, podem considerar-se os padrões de crescimento.
Ventura (2008: 14) considera os padrões de FUHVFLPHQWR³TXHPXGDPGHXPHQWHSDUDRXWURGH
uPD IRUPD SUHYLVtYHO´ FRPR SRU H[HPSOR R FUHVFLPHQWR GH XPD SRSXODomR R FUHVFLPHQWR GRV
ramos duma árvore. Aqui, enquadra-se a sucessão de Fibonacci.
De acordo com Moyer-Packenham (2005), UHIHULGR HP %DUERVD    ³8P SDGUmR GH
crescimento pode ser definido como uma sequência de números ou formas que se prolonga de
IRUPDUHJXODUR TXHID]FRPTXHFDGDWHUPRPXGH GHIRUPDSUHYLVtYHOHPUHODomRDRDQWHULRU´
1R FDVR GD VHTXrQFLD     « FDGD WHUPR REWpP-se a partir da adição do termo anterior
com duas unidades.
Segundo a mesma autora (id), normalmente há maior tendência para os alunos mostrarem
maiores dificuldades na exploração de padrões de crescimento comparativamente aos de
repetição. Na opinião desta investigadora:

³(VWH IDFWR SRGH GHYHr-se a uma experiência de sala de aula que privilegia
predominantemente a exploração de padrões de repetição ou pode indiciar que os
padrões de crescimento poderão ser cognitivamente mais difíceis do que os de
UHSHWLomR :DUUHQ «2VSDGU}HVGHUHSHtição são frequentemente associados
ao pensamento sequencial enquanto que os de crescimento se associam ao
pensamento relacional. Ambos são necessários ao desenvolvimento do pensamento
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matemático, mas é o segundo tipo que conduz à relação entre duas quantidades
YDULiYHLVRXVHMDDRSHQVDPHQWRIXQFLRQDO 6FDQGXUD ´  

Existem ainda padrões geométricos e padrões numéricos e geométricos como, por exemplo, os
Q~PHURVILJXUDGRV WULDQJXODUHVTXDGUDQJXODUHVSHQWDJRQDLV« 
Seja qual for a tipologia de padrões que se pretende explorar, é sempre possível fazer a sua
generalização e, para se chegar a essa etapa, várias tarefas podem ser propostas relativas ao
estudo dos padrões - identificação do módulo, reprodução, criação, completamento, continuação
ou generalização próxima e distante. A generalização próxima faz-se, no geral, recursivamente. Já
a generalização distante, para se obter o valor correspondente, exige um tipo de raciocino
funcional.

3.3. Vantagens dos padrões em Matemática
São várias as vantagens que uma abordagem da matemática centrada nos padrões pode ter, uma
vez que podem ser aplicadas a praticamente todas as áreas da matemática e a situações do
quotidiano, contribuindo para o desenvolvimento de várias competências, tanto específicas como
gerais, bem como para que os formandos tenham uma visão mais positiva e correcta da
matemática.
Actualmente, muitos alunos têm uma imagem negativa da matemática, vêem-na como uma mera
colecção de procedimentos a aprender. Como refere Devlin (1998) em Vale et al. (2006:  ³«DR
longo dos anos a matemática tornou-se cada vez mais e mais complicada, as pessoas
concentram-se cada vez mais nos números, fórmulas, equações e métodos e perderam de vista o
que aqueles números fórmulas e equações eram realmente e porque é que se desenvolvem
aqueles métodos. Não conseguem entender que a matemática não é apenas manipulação de
símbolos de acordo com regras arcaicas mas sim a compreensão de padrões ± padrões da
QDWXUH]DSDGU}HVGDYLGDSDGU}HVGDEHOH]D´
De acordo com Orton (1999), referido em Vale et al. (2006:  RVSDGU}HV³SRGHPFRQWULEXLUSDUD
a construção de uma imagem mais positiva da Matemática; permitem o estabelecimento de
conexões matemáticas; atraem e motivam os alunos porque apelam fortemente ao seu sentido
estético e criatividade; permitem a promoção e desenvolvimento das capacidades e competências
dos alunos; ajudam a desenvolver a capacidade de classificar e ordenar informação; e permitem a
compreensão da ligação entre a Matemática e o mundo ePTXHVHYLYH´
9DOHH3LPHQWHO  QRVHXDUWLJR³3DGU}HVXPWHPDWUDQVYHUVDODRFXUUtFXOR´FRQVLGHUDP
que as tarefas que envolvam a procura de padrões permitem:
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³FRQWULEXLUSDUDDFRQVWUXomRGHXPDLPDJHPPDLVSRVLWLYDGDPDWHPiWLFDSRUSDUWH dos
alunos;
 H[SHULHQFLDU R SRGHU H D XWLOLGDGH GD PDWHPiWLFD H GHVHQYROYHU R FRQKHFLPHQWR VREUH
novos conceitos;
HYLGHQFLDUFRPRRVGLIHUHQWHVFRQKHFLPHQWRVPDWHPiWLFRVVHUHODFLRQDPHQWUHVL HFRP
outras áreas do currículo;
 SURPRYHU R GHVHQYROYLPHQWo do raciocínio matemático dos alunos tornando-os bons
solucionadores de problemas e pensadores abstractos;
PHOKRUDUDFRPSUHHQVmRGRVHQWLGRGRQ~PHURGDiOJHEUDHGHFRQFHLWRVJHRPpWULFRV
Para isso os alunos devem ter oportunidade de:
WUDQVIHULUSDdrões concretos, pictóricos e simbólicos de uma representação para outra;
DYHULJXDUVHXPDOLVWDGHQ~PHURVPRVWUDDOJXPDUHJXODULGDGH
GHVFREULURSDGUmRQXPDVHTXrQFLD
GHVFUHYHURSDGUmRRUDOPHQWHHSRUHVFULWR
FRQWLQXDUXPDVHTXrQFLD
SUHYHU termos numa sequência;
JHQHUDOL]DU
FRQVWUXLUXPDVHTXrQFLD´
Este tipo de abordagem da matemática centrada nos padrões pode ser um valioso contributo para
a motivação dos formandos para a Matemática, ajudando-os a aprender uma matemática
significativa e a compreender melhor de que forma ela está presente no quotidiano e qual a sua
utilidade, fomentando a descoberta de relações, o encontro de conexões, fazendo generalizações
e também previsões.

3.4. Padrões nos currículos de Matemática
No entanto, apesar do papel significativo dos padrões em matemática, estes nem sempre tiveram
a relevância que hoje têm nos currículos nacionais da matemática escolar. Até ao ano lectivo
2009/2010 vigora um Programa onde surgem algumas oportunidades dos padrões serem
explorados em qualquer tema matemático, mas não aparecem de forma explícita nessas
orientações programáticas nacionais e que datam da década de 90 do século passado.
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No Currículo Nacional do ensino básico - Competências Essenciais (ME-DEB, 2001), referido em
Vale et al.    p IHLWD UHIHUrQFLD j PDWHPiWLFD FRPR VHQGR D FLrQFLD GRV SDGU}HV ³D
educação matemática tem o objectivo de ajudar a desocultar a matemática presente nas 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 linguagem dos números, das
IRUPDV H GDV UHODo}HV´ 'H DFRUGR FRP RPHVPR GRFXPHQWR DR longo da educação básica, os
DOXQRV GHYHP WHU RSRUWXQLGDGH GH GHVHQYROYHU ³SUHGLVSRVLomR SDUD UDFLRFLQDU PDWHPDWLFDPHQWH
isto é, para explorar situações problemáticas, procurar regularidades, fazer e testar conjecturas,
formular generalizações, pensar de PDQHLUDOyJLFD´ 9DOHet al., 2006: 13).
Mas, o novo Programa nacional de Matemática para o Ensino Básico (2007), que entrou em fase
de experimentação no ano lectivo 2009/2010, veio colmatar esta falha nas orientações. Nele,
existem várias referências para uma abordagem da matemática centrada nos padrões como
sendo uma das ferramentas a adoptar pelos professores dando, assim, relevância aos padrões e
às actividades que, desenvolvidas à volta deste tema, assumem um carácter transversal, tanto ao
nível de conteúdos como de capacidades, em especial as relacionadas com a resolução de
problemas. Estas actividades devem servir de suporte a aprendizagens significativas e para as
quais os alunos se sintam motivados, tornando a Matemática acessível a todos.
Branco (2008: 10) refere que Ponte (2005) defende que:

³DSURFXUDGHSDGU}HVHUHJXODULGDGHVHDIRUPXODomRGHJHQHUDOL]Do}HVHPGLYHUVDV
situações devem fomentar-se desde os primeiros anos do ensino básico. Um outro
autor, Kaput (1999), apresenta o exemplo de uma tarefa relativa à análise de padrões
e regularidades que sugere a utilização de símbolos. Na sua perspectiva, este tipo de
tarefas encoraja os alunos a trabalhar confortavelmente com símbolos, sem que haja
uma referência a números e permite que estes experimentem a Matemática
incentivando a compreensão. Os alunos devem, então, desde cedo, desenvolver a
capacidade de identificar e descrever padrões e regularidades, bem como, de
continuar um determinado padrão ou de criar novos padrões. E ao longo de toda a
HVFRODULGDGHRHVWXGRGHSDGU}HVSRGHDVVXPLUGLIHUHQWHVQtYHLV´

O uso de padrões é uma componente poderosa da actividade matemática uma vez que a sua
procura é indispensável para conjecturar e generalizar. Citando Herbert e Brown (1997), em Vale
et al. (2006: 7), a resolução de problemas que recorram ao processo investigativo envolvem três
fases:

³- procura de padrões ± extrair a informação relevante;
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2ª - reconhecimento do padrão, descrevendo-o através de métodos diferentes ± a análise
dos aspectos matemáticos; e
3ª generalização do padrão ± DLQWHUSUHWDomRHDSOLFDomRGRTXHVHDSUHQGHX´

No novo Programa, as actividades à volta dos padrões propostas para o 3º ciclo assumem um
carácter transversal onde é notória a articulação com os ciclos anteriores, onde os padrões
assumem um papel de destaque. Analisando este Programa, pode-se ver que tipos de
competências se pretende que os alunos desenvolvam:

³3RUH[HPSOR
Os alunos devem desenvolver uma compreensão da Matemática. Isto é, devem ser
capazes de: reconhecer regularidades e compreender relações.
Os alunos devem ser capazes de fazer Matemática de modo autónomo. Isto é, devem
ser capazes de: explorar regularidades e formular e investigar conjecturas
matemáticas.
Espera-se, isso sim, que sejam capazes de realizar actividades matemáticas com
autonomia, tanto na resolução de problemas como na exploração de regularidades,
IRUPXODQGRHWHVWDQGRFRQMHFWXUDVVHQGRFDSD]HVGHDVDQDOLVDUHVXVWHQWDU´
(Vale et al., 2006: 8 e 9)

Estes são os objectivos gerais a desenvolver em todo o Ensino Básico onde se pode constatar a
importância da abordagem dos padrões em Matemática para o desenvolvimento de competências
que permitam tornar os formandos cidadãos mais activos e matematicamente críticos na
sociedade do conhecimento. Vale et al. (2008) vêm corroborar esta ideia, acreditando que através
da resolução de problemas, onde a procura de padrões é uma estratégia fundamental, os
estudantes podem experienciar a utilidade da matemática e desenvolver o conhecimento de novos
conceitos, e os professores podem encontrar contextos interessantes para desenvolver o poder
matemático dos alunos.
No entanto, neste Programa também é evidente a importância da exploração dos padrões para o
desenvolvimento de competências transversais. Por exemplo, a nível do Raciocínio Matemático
devem-se ³SURSRUFLRQDU VLWXDo}HV HP TXH RV DOXQRV UDFLRFLQHP LQGXWLYDPHQWH IRUPXODQGR
conjecturas a partir de dados obtidos na exploração de regularidades) e dedutivamente
(demonstrando essas conjecturas ´ 3RQWHet al., 2007: 64) e a nível da comunicação matemática
RV DOXQRV GHYHP ³GHVFUHYHU UHJXODULGDGHV H[SOLFDU H MXVWLILFDU FRQFOXV}HV H VROXo}HV XVDQGR
linguagem natural e matemática, apresentar argumentos de modo conciso e matematicamente
funGDPHQWDGRHDYDOLDUDDUJXPHQWDomRPDWHPiWLFD´ LG 
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3.5. Estudos envolvendo padrões
Desde que se começou a dar maior importância aos padrões, considerando a Matemática como a
Ciência dos Padrões, vários estudos têm sido desenvolvidos neste âmbito.
De acordo com Barbosa, Palhares & Vale (2008) e Branco (2008), Stacey (1989) realizou um
estudo que se focou na generalização de padrões lineares pictóricos com alunos cujas idades iam
dos 9 aos 13 anos. Nesse estudo, a investigadora categorizou as abordagens efectuadas pelos
alunos, tendo em conta as estratégias por eles utilizadas: contagem, diferença, whole-object e
linear. Na contagem, os alunos continuavam o padrão e depois contavam até à ordem desejada;
na diferença utilizavam um múltiplo da diferença entre termos consecutivos; no whole-object
partiam dos múltiplos dum dado termo da sequência para determinar os termos de ordem superior,
assumindo que se tratava duma situação de proporcionalidade directa, e na estratégia linear
tinham de descobrir uma expressão do tipo an+b.
Através deste estudo, Stacey concluiu que um número significativo de alunos usou, de forma
errada, o método da proporcionalidade directa como abordagem. Observou ainda algumas
inconsistências nas estratégias que os alunos utilizaram em actividades de generalização próxima
e nas de generalização distante.
Branco (2008) refere um estudo desenvolvido por Bishop (1995) com alunos dos 7º e 8º anos de
escolaridade dos Estados Unidos da América, onde este investigou as estratégias utilizadas pelos
mesmos na resolução de problemas de sequências de perímetros e áreas de figuras, para
encontrar os perímetros e as áreas de figuras de determinada ordem, para generalizar as relações
no padrão e para as representar simbolicamente. Os resultados obtidos permitiram sugerir quatro
tipos de pensamento para a análise de padrões deste estudo: modelo e contagem, descrição das
relações com operações únicas, figuras consecutivas e expressões simbólicas apropriadas. Os
alunos do primeiro caso representaram as figuras do padrão e fizeram a contagem de modo a
encontrar o perímetro ou a área de cada uma delas sem identificarem a relação existente entre a
ordem e o perímetro ou a área da mesma. Os alunos do segundo caso já compreenderam que
existia uma relação entre a ordem da figura e o seu perímetro ou a sua área, não compreendendo
inteiramente essa relação, apenas a expressaram através duma operação simples. Os alunos do
terceiro grupo estabeleceram relações entre o perímetro e a área de figuras consecutivas, no
entanto, não conseguiram generalizar esta situação. Os alunos do último grupo reconheceram e
compreenderam as relações existentes entre a ordem da figura e o seu perímetro ou a sua área,
expressando-as simbolicamente. Este investigador chama a atenção, neste estudo, para a
importância que deve ser dada à identificação e representação de relações entre as componentes
de um padrão, dado que os alunos que não conseguem desenvolver expressões simbólicas
também têm dificuldades em usar equações para responder a questões relacionadas com
padrões.
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Barbosa, Palhares & Vale (2008) mencionam um estudo com alunos de 15-16 anos desenvolvido
por Cruz e Martinón (1997) cujo objectivo era analisar a natureza das estratégias utilizadas pelos
alunos e a forma como eles validavam os seus resultados. Concluíram que o desenho que
acompanhava as questões desempenhava um duplo papel de generalização servindo, por um
lado, de contextualização para os alunos que recorriam a estratégias visuais para estabelecer a
generalização e, por outro, como forma de verificar a validade da utilização duma estratégia
numérica.
Barbosa, Palhares & Vale (2008) referem ainda uma investigação realizada com alunos de 10-13
anos por Orton e Orton (1999) onde analisaram a resolução de tarefas envolvendo padrões
lineares e quadráticos. Concluíram que a utilização da diferença entre termos consecutivos era
uma estratégia de generalização para problemas com padrões lineares e a sua aplicação a
padrões quadráticos foi utilizada pela maioria dos alunos. Como principais constrangimentos,
referiram a dificuldade dos alunos a nível da aritmética, a utilização do método recursivo e a
utilização doutros métodos inadequados, como a proporcionalidade directa.
Branco (2008) refere um estudo realizado por English & Warren (1999) com alunos da Austrália,
com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, cujo objectivo era estudar as estratégias por
eles usadas para formalizar a generalização de padrões lineares. Estas investigadoras
identificaram três estratégias: estratégia da razão, estratégia aditiva e relação funcional. Na
primeira estratégia, englobavam-se os alunos que estabeleceram a generalização com base num
único elemento do padrão, indicando a operação aritmética utilizada. Na segunda estratégia,
incluíam-se os alunos que, duma figura para a outra, acrescentavam o mesmo valor, o que
demonstra uma abordagem recursiva. Por último, na terceira estratégia, incluíam-se os alunos que
identificaram a função que relaciona a ordem de uma figura que constituía um padrão com o
número de objectos que eram necessários para a formar, o que implica uma relação funcional.
Neste estudo, as investigadoras verificaram que os alunos têm mais facilidade em verbalizar as
generalizações que fazem do que em representá-las simbolicamente.
Barbosa, Palhares & Vale (2008) fazem referência ainda a um estudo desenvolvido por Becker e
Rivera (2005)

com alunos do 9º ano onde analisaram as estratégias por eles utilizadas na

generalização de padrões lineares. Observaram que os alunos preferiam estratégias numéricas e
identificaram três tipos de generalização: numérica, figurativa e pragmática. Os que utilizaram a
generalização numérica aplicaram o método de tentativa e erro, não mostrando ter conhecimento
do que estavam a fazer. Os que utilizaram a generalização figurativa deram especial atenção às
relações entre os números da sequência e mostraram-se capazes de analisar uma relação
funcional. Por sua vez, os que utilizaram a generalização pragmática empregaram os dois tipos de
estratégias anteriores e identificaram propriedades e relações nas sequências de números. Estes
investigadores concluíram, ainda, que os alunos que falharam no processo de generalização
tinham tendência para utilizar estratégias numéricas enquanto os que tinham utilizado estratégias
figurativas tinham também a capacidade de se tornarem pragmáticos.
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Assim, e de acordo com vários estudos efectuados, com diferentes abordagens aos padrões, em
crianças e jovens, uma das dificuldades detectadas prende-se com a passagem da observação de
um padrão para a elaboração de uma expressão que represente a generalização observada. Os
alunos têm mais facilidade em verbalizar as suas generalizações do que representá-las
simbolicamente. Mas outras dificuldades também foram detectadas, por exemplo: encontrar
termos duma sequência torna-se progressivamente mais difícil à medida que se encontram mais
distantes dos termos que são fornecidos, bem como se nota uma maior dificuldade em explicar um
padrão do que continuá-lo.
Com este estudo, pretende-se verificar se estas dificuldades detectadas em formandos mais
jovens continuam a existir em formandos adultos, com quem nunca foi abordado o estudo dos
padrões ou quando foi, não ocorreu da forma que actualmente se defende, e se conseguem
estabelecer generalizações com significado.
Esta importância dos padrões em Matemática é extensiva não só a alunos que frequentam o
tradicional Ensino Básico, mas também àqueles que, através doutro tipo de processo, também o
frequentam. Ora, foi exactamente isso que se pretendeu estudar com formandos de um CNO e ver
como é que o facto de serem adultos e terem um pensamento mais estruturado e desenvolvido,
pode contribuir para, mais facilmente, compreenderem a Matemática através duma abordagem
centrada nos padrões. Para tal, utilizaram-se tecnologias informáticas para promover actividades
matemáticas centradas na procura de padrões que estimulassem os adultos a trabalhar
colaborativamente.

3.6. Padrões na Iniciativa Novas Oportunidades
No sistema de Educação e Formação de Adultos, as recomendações curriculares são diferentes
uma vez que este é direccionado para indivíduos adultos portadores duma experiência de vida
muito mais rica e diversificada do que aquela que, normalmente, os jovens até aos 18 anos
possuem.
Existem assim, como já foi mencionado, referenciais de competências-chave que são similares
tantos nos cursos EFA como nos processos RVCC, onde são explicitadas as competências que os
formandos/adultos poderão e deverão evidenciar. Contudo, estes referenciais, são abertos e
flexíveis ao nível da sua interpretação, servindo de referência e permitindo que se façam
diferentes adaptações a cada história de vida, pois cada história de vida é única. Por muito
parecidas que possam ser, nunca são exactamente iguais. Há, pois, uma permanente negociação
entre o adulto, o profissional de RVC e os formadores das respectivas áreas de competênciaschave, dos critérios que devem ser trabalhados para que assim o adulto possa evidenciar mais
facilmente as competências que possui e que foi desenvolvendo ao longo da vida.
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Os formandos que frequentam os processos RVCC possuem uma experiência de vida que os
dotou de um conjunto de conhecimentos, capacidades, crenças e conceitos que influenciam a
forma como percepcionam, organizam e interpretam a informação que lhes chega das mais
variadas formas. É óbvio que isto influencia e condiciona a capacidade destes relembrarem o que
já aprenderam, a capacidade de raciocinarem, resolverem problemas e adquirirem novos
conhecimentos.
Segundo Ponte & AbUDQWHV  FLWDGRHP$UD~MR  ³$YLVmRGRVDOXQRVVREUHD
Matemática condiciona o modo como se envolvem nas tarefas matemáticas. Além disso, fornece
exemplos de relação estreita entre a evolução das concepções e de aspectos cognitivos e
afectivos como tornar-se competente em vários aspectos no estudo desta disciplina ou verificar
TXHHP0DWHPiWLFDKiOXJDUSDUDXPDYDULHGDGHGHHVWLORVSHVVRDLVGHWUDEDOKDU´
Os adultos são pessoas que utilizam muito a Matemática no seu dia-a-dia nas mais variadas
situações, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, e os padrões encontram-se presentes e
associados das mais variadas formas às suas vidas. É pois importante que tenham oportunidade
de aprender e/ou compreender a matemática de um modo que faça sentido, tendo em conta o seu
quotidiano. Devem-se valorizar, de igual forma, a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento
de capacidades, aptidões, atitudes e valores, ao mesmo tempo que se privilegiam estratégias e
metodologias onde o formando assuma um papel activo na sua aprendizagem.
Os adultos precisam, actualmente, de competências matemáticas para melhor poderem
desempenhar as suas funções a nível profissional e serem cidadãos cada vez mais activos. Ao
contrário do que acontecia há alguns anos atrás em que o desenvolvimento de capacidades
rotineiras era privilegiado, na sociedade actual, os adultos têm de possuir uma grande capacidade
de adaptação, flexibilidade para aprender novos métodos e novas técnicas de trabalho, habilidade
para resolver os problemas que surgem no dia-a-dia para poderem vingar nesta nova realidade,
têm de ser indivíduos que pensem de forma flexível, crítica, eficaz e criativa.
Torna-se, pois, importante que os formadores identifiquem o nível de conhecimentos que os
formandos já trazem quando chegam ao processo e aperfeiçoem-nos, dando particular incidência
às explorações de padrões, que estejam, de alguma forma, associadas à sua realidade e às suas
experiências, e à comunicação, tornando, assim, a Matemática acessível a todos, ao mesmo
tempo que se vão apercebendo do seu valor e da sua beleza. Pretende-se que comecem a olhá-la
como uma ciência que não estuda apenas números, mas como uma ciência que estuda padrões.
O tema dos padrões deve ser perspectivado como actividade de resolução de problemas e,
preferencialmente, até como tarefa de investigação, aproximando a actividade do adulto à
actividade de um matemático promovendo, assim, a descoberta de relações, o estabelecimento de
conexões, a realização de generalizações e de previsões. Como o conceito de padrão é, como já
referimos, um conceito complexo que possui múltiplos significados e variadas aplicações, torna-se
importante olhar para ele sob diferentes perspectivas. O adulto deve envolver-se neste processo
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de investigação, interessar-se pela descoberta, intuir os resultados e depois prová-los. Este
conceito de resolução de problemas é um processo que permite o envolvimento activo dos
formandos na formulação de conjecturas, na investigação e exploração de ideias, levando-os a
discutir e a questionar a sua própria maneira de pensar e a dos outros, a validar resultados e a
construir argumentos convincentes. A exploração de padrões proporciona, desta forma, contextos
de aprendizagem ricos e motivantes para os formandos, onde podem explorar a sua importância e
relação com a Matemática e desenvolver o seu gosto por esta.
Neste estudo, abordou-se um dos critérios de evidência da área de competências-chave de MV,
³5DFLRFLQDUPDWHPDWLFDPHQWHGHIRUPDLQGXWLYDHGHIRUPDGHGXWLYD´- Inferir leis de formação de
sequências, numéricas ou geométricas, utilizando simbologia matemática, nomeadamente
expressões designatórias.
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³2VPpWRGRVHDVWpFQLFDVGHLQYHVWLJDomRHPHGXFDomRWrPXPDLQWHQFionalidade: conhecer a
realidade educacional. Tendo como base o objecto de estudo, os métodos, sustentados por
referentes teóricos, enquadram o plano de trabalho de investigação e sugerem os procedimentos
técnicos de recolha e tratamento de informação consistentes com os propósitos da própria
investigação. Seleccionado e manejado adequadamente, um método, ligado a uma reflexão
teórica e flexível, constitui-se, a par das técnicas de investigação, num enquadramento
fundamental para o esclarecimento rigoroso (e cauteloso) do objecto de estudo ± para uma
FRPSUHHQVmRPDLVFRPSOHWDHXPDLQWHUSUHWDomRPDLVDILQDGDGHVLWXDo}HVHGXFDFLRQDLV´3DUGDO
(2007: 1)

1. Opções metodológicas
O estudo desenvolvido tem como principais finalidades avaliar o impacto do uso de tecnologias
LQIRUPiWLFDVPDLVFRQFUHWDPHQWHGDQDYHJDomRHH[SORUDomRGREORJXH³3DGU}HV2QOLQH´HGXPD
abordagem matemática centrada nos padrões, privilegiando-se a estratégia da WebQuest, em
formandos que frequentam um CNO, ao nível do desenvolvimento de competências tecnológicas e
matemáticas.
Mais concretamente, pretendeu-se avaliar em que medida a utilização do referido blogue e das
WebQuests ³&RQFXUVR Sorte Tripla´ H ³3DGU}HV QD &RQVWUXomR &LYLO´ podem contribuir para que
adultos dum CNO sejam capazes de:
9

dominar as funcionalidades básicas do computador;

9

navegar e explorar recursos na Internet;

9

construir uma visão mais positiva e correcta da Matemática;

9

identificar, continuar e completar padrões de diversos tipos e de diferentes graus de
complexidade;

9

aplicar os conhecimentos construídos e conexões;

Pretendeu-se verificar como actuaram os intervenientes no processo, de que forma esta
metodologia promoveu a motivação dos formandos e outras atitudes favoráveis à aprendizagem e
à interacção entre formandos e entre estes e a formadora.
Tendo em conta os objectivos a atingir, optou-se por um estudo de caso num contexto de
investigação-acção.
Quanto ao grau de generalização, privilegiou-se o estudo de caso múltiplo, pois o investigador
está pessoalmente envolvido ao nível de um estudo mais aprofundado de casos específicos e
particulares em contexto real, dando maior importância à dimensão interpretativa da situação.
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O estudo de caso é considerado como uma das formas mais indicadas para a investigação de
fenómenos educacionais.
Segundo Ponte (1994: 2):

³XP HVWXGR GH FDVR SRGH VHU FDUDFWHUL]DGR FRPR XP HVWXGR GH XPD HQWLGDGH EHP
definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou
uma unidade social. Visa conhecer em profundidaGHRVHX³FRPR´HRVVHXV³SRUTXrV´
evidenciando a sua unidade e identidade próprias. É uma investigação que se assume
particularista, isto é, debruça-se deliberadamente sobre uma situação específica que
se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais
HVVHQFLDO H FDUDFWHUtVWLFR « 7UDWD-se de um tipo de pesquisa que tem sempre um
IRUWH FXQKR GHVFULWLYR « (VWH WLSR GH LQYHVWLJDomR QmR p SRUWDQWR H[SHULPHQWDO
Recorre-se a ele quando não se tem controle sobre os acontecimentos e não é
portanto possível ou desejável manipular as potenciais causas do comportamento dos
SDUWLFLSDQWHV 0HUULDP<LQ ´

A metodologia de estudo de caso proporciona a oportunidade de observar detalhadamente um
indivíduo, um contexto ou um acontecimento específico.
9HQWXUD  FLWDYiULRVDXWRUHVTXHDILUPDPTXHQRHVWXGRGHFDVR³H[DPLQD-VHR³FDVR´
(ou um pequeno número de 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 (Coutinho e Chaves, 2002: 223, citando Yin, 1994; Punch, 1998; Gomez, Flores &
-LPHQH] ´
Após a realização de um estudo mais aprofundado sobre o estudo de caso, esses mesmos
autores chegaram a um conjunto de características que definem este tipo de abordagem
metodológica:
9 XP FDVR p XP ³VLVWHPD OLPLWDGR´ LVWR p WHP IURQWHLUDV HP WHUPRV GH WHPSR
DFRQWHFLPHQWRV RX SURFHVVRV QHP VHPSUH FODUDV H SUHFLVDV ³D SULPHLUD WDUHID GR
LQYHVWLJDGRUpSRLVGHILQLUDVIURQWHLUDVGR³VHX´FDVRGHIRUPDFODUDHSUHFLVD´ 9HQWXUD
2008: 68);

9um caso incide sobre algo, que tem de se identificar para conceder foco e direcção à
investigação;
9 um caso possui um carácter único, diferente, específico e complexo que deve ser
sempre preservado;
9 ³a investigação decorre em ambiente natural (VenturD ´
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9 ³o investigador recorre a fontes múltiplas de dados e a métodos de recolha muito
diversificados: observações directas e indirectas, entrevistas, questionários, narrativas,
UHJLVWRV iXGLR H YtGHR GLiULRV FDUWDV GRFXPHQWRV HWF´ &RXWLQKR e Chaves (2002:
224) citado em Ventura (2008: 68)).
O investigador deve reunir informações tão numerosas e pormenorizadas quanto possível, no
sentido de conseguir abarcar a totalidade da situação. Para o efectuar, deve recorrer a variadas
técnicas e instrumentos de recolha de informação, como observações, documentos, entrevistas,
entre outros.
Os estudos de caso assumem, assim, várias características. Podem considerar-se particularistas
pois referem-se a uma situação particular, são descritivos e heurísticos dado que se pretende
compreender o significado dos fenómenos em estudo e ajudam pessoas externas à investigação a
compreenderem o fenómeno em estudo e são indutivos pois, através desse tipo de pensamento,
surgem os conceitos e as relações.
Quanto à forma de obtenção e tratamento de dados, optou-se por uma abordagem
essencialmente qualitativa, uma vez que se pretende descrever e interpretar o que um
determinado grupo de formandos realizou e a forma como reagiu às tarefas propostas.
Enquanto numa investigação qualitativa o investigador faz observações no local onde decorre a
investigação, sem se preocupar em ser um observador neutro ou independente, numa
investigação quantitativa os investigadores recorrem ao chamado método científico e pretendem
determinar até que ponto os resultados obtidos podem ser generalizáveis à população, baseandose em técnicas de recolha, apresentação e análise de dados que permitam a sua quantificação e o
seu tratamento através de métodos estatísticos.
Fernandes (1991: 1) faz a comparação entre estes dois tipos de investigação, referindo algumas
limitações que uma investigação quantitativa pode ter em contexto educativo e as vantagens que
uma utilização duma investigação qualitativa pode ter nesses contextos:

³$LQYHVWLJDomRGita quantitativa tem sido o paradigma dominante da investigação em
educação. Pode afirmar-se que muitos dos resultados mais relevantes que influenciam
a forma como ensinamos ou aprendemos foram obtidos através de estudos
tipicamente quantitativos. Isto é, os investigadores utilizaram de forma sistemática
processos de medida, métodos experimentais ou quase-experimentais, análise
estatística de dados e modelos matemáticos para testar hipóteses, identificar relações
causais e funcionais e para descrever situações educacionais de forma rigorosa.
Embora a investigação quantitativa seja preponderante e tenha permitido avanços
significativos no que respeita ao nosso conhecimento quanto ao ensino, à
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aprendizagem e à educação em geral, temos que reconhecer as limitações inerentes
aos métodos que lhe são específicos.
A investigação qualitativa e os seus métodos são uma resposta às limitações
UHYHODGDV SHORV PpWRGRV TXDQWLWDWLYRV «TXDQGR RV LQYHVWLJDGRUHV GD HGXFDomR
muito particularmente os psicólogos, se começaram a interessar pelos processos
cognitivos e metacognitivos dos seres humanos e a reconhecer a importância dos
processos (mecanismos) do pensamento, cedo perceberam que os métodos
quantitativos eram limitados e até inapropriados. Sentiram, por exemplo, a
necessidade de recorrer a observações mais ou menos prolongadas dos sujeitos
envolvidos na investigação, de os submeter a entrevistas e de registar o que eles
GL]LDPDFHUFDGDVVXDVIRUPDVGHSHQVDU´

De acordo com Rosário (2002), a investigação qualitativa tem por base técnicas de recolha de
dados descritivas e a sua análise cuidadosa. Podemos identificar algumas características deste
tipo de investigação:
9

o investigador é o principal elemento de recolha de dados e fá-lo enquanto observador do
que quer investigar;

9

é essencialmente descritiva, isto é, os dados recolhidos apresentam-se normalmente na
forma de texto, pode ser o texto das entrevistas, das fotografias, das gravações, das
produções dos sujeitos ou das observações realizadas e não com um aspecto numérico,
quantitativo ou estatístico;

9

incide mais nos processos do que nos produtos, descrevendo e analisando as acções, as
interacções e os discursos dos sujeitos, sem se preocupar tanto com os resultados.

Importa referir que não se pretende quantificar nem generalizar, mas reflectir sobre uma realidade
muito concreta, reflexão essa que pode servir para outros estudos.
De acordo com Merriam (1988), os estudos de caso qualitativos, normalmente, têm por base
dados obtidos de entrevistas, observações e documentos.
Nesta investigação, recorreu-se: à inquirição, através de questionários e entrevistas; à análise
documental, através do teste e das produções dos adultos e à observação directa, através do
registo no diário de bordo e alguns registos fotográficos das sessões.
Esta observação directa é também uma observação participante pois, de acordo com Yin (1989)
FLWDGR HP9HQWXUD  p³XPPRGRHVSHFLDO GHREVHUYDomRQRTXDOR LQYHVWLJDGRUQmRp
meramente um observador passivo mas desempenha algum papel na situação que está a ser
HVWXGDGDRXSDUWLFLSDHPDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRPHOD´
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No entanto, Ventura (2008) refere que existem alguns autores como Jorgensen (1989) que
consideram a observação participante não apenas como uma técnica de recolha de dados mas
sim como uma metodologia de investigação, sendo mesmo usada para estudar aspectos ou
fenómenos únicos relacionados com um indivíduo, do qual pouco se sabe e se pode estudar como
XP³FDVR´
A análise documental inclui toda a variedade de registos escritos e simbólicos, assim como todo o
material e dados disponíveis. Segundo Erlandson et al. (1993), citado em Ventura (2008: 70), os
GRFXPHQWRV ³LQFOXHP WXGR R TXH H[LVWH DQWHV H GXUDQWH D LQYHVWLJDomR LQFOXLQGR UHODWyULRV
trabalhos de arte, fotografias, registos, inscrições, jornais, brochuras, agendas, notas, gravações
HP YtGHR RX iXGLR QRWDV GRV DOXQRV GLVFXUVRV HWF´ H HVWHV GHYHUmR VHU XVDGRV GD PHVPD
forma que aqueles que são obtidos com as observações e as entrevistas.
Como já foi referido, o nosso estudo assenta numa lógica de investigação-acção porque a
investigadora é a própria formadora das áreas de Matemática para a Vida (MV) e Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), que participou e orientou as sessões e que foi alterando e
reformulando a planificação das sessões à medida que estas iam decorrendo, indo, assim, ao
encontro das necessidades dos adultos presentes nas sessões, garantindo que os interesses
investigativos não se sobrepunham à verdadeira essência formativa da experiência.
Fernandes (2006: 4) caracteriza a investigação-acção tendo em conta a opinião de Dick (2000),
FRPRVHQGR³XPDPHWRGRORJLDTXHWHPRGXSORREMHFWLYRGHDFomRHLQYHVWLJDomRQRVHQWLGRGH
obter resultados em ambas as vertentes:
9

acção ± para obter mudança numa comunidade ou organização ou programa;

9

investigação ± no sentido de aumentar a compreensão por parte do investigador, do
FOLHQWHHGDFRPXQLGDGH´

De acordo com Bogdan & Biklen (1994), a investigação-acção permite que o professor assuma o
duplo papel de professor e de investigador, envolvendo-se activamente na investigação e
conciliando, de forma promissora, aquilo que cada um deles tem de mais específico e útil para a
investigação.
Nesta investigação, o formador/investigador deve estar aberto a modificar atitudes e
comportamentos, mostrando flexibilidade e adaptabilidade ao contexto, decidindo quais as
mudanças que é necessário efectuar, fazendo interpretações e análises críticas com base nos
resultados, avaliando e decidindo qual o próximo passo a dar à acção e à investigação,
adoptando, para tal, uma atitude de questionamento e reflexão sobre as práticas quer na acção,
quer antes e após as mesmas.
Neste tipo de investigação, as modificações que vão sendo implementadas são avaliadas
continuamente, (Cohen & Manion, 1994), o que possibilita ir ao encontro de soluções mais
eficazes e adequadas às problemáticas em questão.
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De acordo com 3DLYD  ³$PXGDQoDpQmRVyXPDSDUWHLQWHJUDQWHGDLQYHVWLJDomR-acção,
como uma das suas características fundamentais. O plano de investigação levado a efeito é
flexível. Isto significa que à investigação estará sempre associada uma acção mais ou menos
LPHGLDWD´
Na investigação-acção não se considera a distinção de dois momentos: o da produção do
conhecimento, levado a cabo pelo investigador e o da aplicação desse conhecimento pelo
professor. Segundo Descombre (1999), estes dois momentos estão integrados.
Há diversos autores que definem o procedimento da investigação-acção como sendo um ciclo em
espiral. Segundo Lessard-+pEHUW   FLWDGR HP 3DLYD    ³2 WHUPR FLFOR p XWLOL]DGR QR
sentido de um conjunto ordenado de fases que, uma vez completadas, podem ser retomadas para
servirem de estrutura à planificação, à realização e à validação de um segundo projecto e assim
VXFHVVLYDPHQWH´%DVLFDPHQWHDVIDVHVGHVWHSURFHVVRFtFOLFRSDVVDPSHODSODQLILFDomRDFomRH
reflexão.
Paiva (2004: 5) apresenta algumas das principais características da investigação-acção que
Cohen e Manion (1994) e Denscombe (1999) consideram como principais:

³ 9 Prática ± O seu objectivo é lidar com problemas reais, procurando diagnosticar um
problema num contexto específico e solucioná-lo nesse mesmo contexto. A mudança
é vista como parte integrante da investigação.
9 Colaborativa ± Os professores trabalham em conjunto com os investigadores. Os
professores são os principais intervenientes no processo de investigação, sendo a sua
participação activa.
9 Cíclica ± A investigação envolve um conjunto de ciclos, nos quais as descobertas
iniciais geram possibilidades de mudança, que são então implementadas e avaliadas
como introdução do ciclo seguinte.
9 Auto-avaliativa ± As modificações são continuamente avaliadas e monitorizadas,
QXPDSHUVSHFWLYDGHIOH[LELOLGDGHHDGDSWDELOLGDGH´

Citando Ainscow (2000) em Paiva (2004 ³$LQYHVWLJDomR-acção conduz a aperfeiçoamentos na
qualidade da educação porque os próprios grupos-alvo assumem a responsabilidade de decidir
quais as mudanças necessárias e as suas interpretações e análises críticas são usadas como
uma base para monitorizar, avaliar e decidir qual o próximo passo a dar no processo de
LQYHVWLJDomR´
De acordo com César, Mendes e Carmo (2001), a investigação-acção caracteriza-se por
diagnosticar um problema num contexto específico e a tentar resolvê-lo nesse mesmo contexto.
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³A investigação-acção tem, assim, um carácter de intervenção, na medida em que
procura produzir conhecimento sobre a realidade que permita melhorar as práticas e
solucionar os problemas já identificados (Silva, 1996). Além disso, permite a produção
de mudanças sociais e a mobilização de competências dos intervenientes (Guerra,
2000). Este autor ainda aponta outras características da investigação-acção: é um
processo de investigação continuado e não pontual, que influencia toda a
LQYHVWLJDomR p XP WLSR GH LQYHVWLJDomR HP TXH RV ³REMHFWRV´ GR FRQKHFLPHQWR VH
DSUHVHQWDP FRPR ³VXMHLWRV´ GR FRQKHFLPHQWR R SRQWR GH SDUWLGD GD LQYHVWLJDomRacção não é um quadro de hipóteses ou uma teoria, mas sim uma situação real e
concreta, uma prática, um problema; o investigador é um interveniente activo em todo
o processo da investigação, deixando o seu papel de mero observador.´ 

2. Design Investigativo
Para mais facilmente se perceber o que foi feito ao longo desta investigação, apresenta-se um
esquema com as principais etapas investigativas, relacionando-as com as técnicas e instrumentos
de recolha de dados ± Fig.7. Uma descrição mais pormenorizada será feita mais à frente.
Em primeiro lugar, procedeu-se à selecção e caracterização dos formandos e do seu contexto.
Esta caracterização, extremamente importante para o desenrolar de toda a experiência, foi feita
através de um questionário individual, para se tentar conhecer: o nível de escolaridade, as
experiências profissionais, se possuíam computador, se tinham acesso à Internet, com que
frequência utilizavam o computador no dia-a-dia e com que finalidade, se gostavam ou não de
Matemática, se a usavam no dia-a-dia, que imagem possuíam desta e qual a sua opinião
relativamente à utilização das Tecnologias Informáticas como estratégia de ensino da Matemática.
Passou-se, depois à aplicação do teste na modalidade pré, para averiguar o nível de
conhecimentos tecnológicos, nomeadamente ao nível das utilidades básicas do computador e do
domínio de recursos da Internet como os blogues e ferramentas como QuizFaber e HotPotatoes e também o nível de conhecimentos matemáticos sobre padrões, em particular, ao nível da
identificação, completamento, continuação próxima e distante.
A partir dos dados recolhidos, passou-se, então, à planificação didáctica, com a preparação das
sessões a realizar, envolvendo a selecção das estratégias de ensino e de aprendizagem e dos
recursos a utilizar durante as mesmas, a criação do blogue, das WebQuests e de conteúdos
multimédia a utilizar no decorrer da experiência. Esta planificação dependeu da caracterização do
público-alvo e do seu contexto, pelo que se teve em conta as experiências de vida dos formandos
e as competências matemáticas e informáticas que já possuíam e as que se pretendiam
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desenvolver. Foram, também, nesta fase, elaborados os instrumentos e os materiais de recolha de
dados.
Etapas

Técnicas/Instrumentos

Aplicação do

Inquirição:

questionário

9 Questionário inicial

Observação directa:
Aplicação do
teste

9 Diário de bordo

Planificação da
Intervenção

9 Uso do computador
9 Blogue
9 Duas WebQuests
centradas nos padrões
matemáticos

Implementação da
Intervenção
Didáctica

Aplicação do
teste

9 Diário de bordo
9 Registos fotográficos

Observação directa:
9 Diário de bordo

Aplicação do

Inquirição:

Questionário

9 Questionário final

Realização das
Entrevistas
Fig. 7: Design Investigativo
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Decorrida esta fase, passou-se, então, à fase da implementação da intervenção didáctica. Nesta
fase, a utilização do computador foi fundamental, em particular o uso da Internet para trabalhar na
lógica das WebQuests e participar no blogue. Esta utilização foi feita quer nas sessões presenciais
quer fora das mesmas. As sessões presenciais decorreram nos laboratórios de informática do
CNO equipados com 26 computadores com acesso à Internet e contou com a presença e a ajuda
da formadora/investigadora. Em casa, os formandos que tinham computador com acesso à
Internet tiveram a possibilidade de trabalhar nas tarefas propostas, ao seu próprio ritmo,
desenvolvendo, assim, um pouco mais as competências pretendidas.
É de referir o caso dos formandos que não possuíam um computador quando iniciaram o processo
RVCC, mas que tiveram a possibilidade de, antes da implementação da experiência, adquirir um
computador portátil, a baixo custo, através do programa e-oportunidades, uma iniciativa levada a
cabo pelo Governo que visa dotar os adultos que frequentam o processo RVCC de equipamentos
e recursos informáticos, nomeadamente um computador portátil com acesso à banda larga.
Nesta fase, pretendeu-se que os

formandos

consultassem

e utilizassem

a

Internet,

nomeadamente o blogue a partir do qual poderiam aceder às WebQuests, com o fim de realizarem
as tarefas propostas. Estas WebQuests foram, como já foi referido, centradas nos padrões.
Abordaram-se situações de identificação, completamento, generalização curta e de generalização
distante de padrões, tudo isto devidamente contextualizado, tendo em conta a experiência de vida
e a caracterização dos formandos. Uma das WebQuestes foi realizada em grupos de dois a três
elementos e a outra foi realizada individualmente, situação que foi ponderada após caracterização
do público-alvo e decidida após a realização da primeira WebQuest. Os formandos tiveram de
consultar algumas páginas de Internet e fazer selecção da informação útil e importante para a
realizarem com sucesso as tarefas propostas nas WebQuests.
No blogue ainda foram disponibilizados alguns conteúdos multimédia sobre padrões matemáticos.
Os formandos também podiam comentar e partilhar experiências sobre o trabalho que estavam a
desenvolver.
Uma vez que os formandos, ao realizarem o processo RVCC, tiveram de elaborar um dossier,
onde evidenciaram e reflectiram sobre as competências que foram adquirindo ao longo da vida
incluíram esse trabalho final no blogue. Foi também pedido aos formandos que, na descrição da
sua história de vida, fizessem referência a situações onde tivessem tido um contacto com padrões,
as descrevessem e reflectissem acerca disso, tendo em conta o que foi abordado nas sessões.
Durante as sessões, a formadora recolheu dados para análise. Fez observação directa aos
formandos em estudo e fez anotações dessas observações no diário de bordo, em notas de
campo/soltas e através de registos fotográficos. As produções dos formandos, que se traduziram
na execução das WebQuests, em participações no blogue e no trabalho final apresentado no
dossier, também foram relevantes. Ocorreram também algumas conversas informais onde se
obteve algum feedback acerca do impacto que estas actividades estavam a ter nos formandos.
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No final, aplicou-se o teste na modalidade pós. Procedeu-se a uma análise e comparação dos
dados recolhidos antes (pré-teste) e depois (pós-teste) da intervenção para verificar se houve
evolução ao nível dos conhecimentos e competências matemáticas e de tecnologias informáticas
com a aplicação da experiência.
Posteriormente, realizaram-se questionários e entrevistas aos formandos em estudo recolhendose assim mais algumas informações acerca da implementação da intervenção didáctica e as
várias impressões retidas por cada formando nesta experiência.

3. Participantes no estudo
3.1. Caracterização global
Como a investigadora se encontrava no momento da investigação a exercer funções de formadora
de MV e TIC num CNO, resolveu-se desenvolver o estudo com um grupo de 12 adultos que
frequentavam o CNO e pretendiam obter uma certificação de Nível Básico. Este grupo tinha
sessões, normalmente, uma vez por semana, com início às 18h30m.
O grupo iniciou o Processo de RVCC em finais de Setembro de 2008 e era constituído por
pessoas adultas com uma experiência de vida muito diversificada. Algumas estavam
desempregadas, outras eram trabalhadoras por conta própria ou de outrem mas, duma maneira
geral, possuíam uma grande motivação para aprender, sendo movidos por motivos pessoais ou
profissionais. Tinham idades compreendidas entre os 18 e os 59 anos, 3 eram indivíduos do sexo
masculino e 9 do sexo feminino. As habilitações literárias eram variadas, desde o 6º ano até ao 8º
ano de escolaridade, havendo inclusive uma adulta alfabetizada.
Os formandos foram informados da investigação que iria ser feita e mostraram-se todos bastante
receptivos à ideia.

3.2. Contextualização
3.2.1. Competências Básicas em Tecnologias Informáticas - Acesso e Utilização do
computador e da Internet
Relativamente às competências tecnológicas, através dos dados obtidos pelos questionários ficouse a saber que a grande maioria dos formandos possuía computador com acesso à Internet em
casa e costumava utilizá-lo para fazer pesquisas na Internet, para trabalhar e para aceder ao
email. Posteriormente, esta informação veio a ser confirmada pela própria investigadora na
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primeira sessão que teve com os formandos, onde explorou o nível de competências informáticas
dos mesmos.
Quanto ao local e à frequência com que costumavam utilizar o computador, a maioria disse fazê-lo
em casa, conforme o gráfico abaixo indica:

Gráf. 3: Onde e com que frequência os formandos utilizam o computador

Relativamente aos conhecimentos informáticos que possuíam na altura da aplicação do
questionário (ver tabela seguinte), estes centravam-se sobretudo nos processadores de texto
como o Word, que praticamente todos já conheciam e utilizavam. Relativamente à Internet, a
maioria disse que a utilizava para fazer pesquisas e consultar o email. O Excel e o PowerPoint
eram conhecidos por alguns dos formandos bem como o MSN e o Paint, mas apenas alguns os
dominavam, sobretudo os mais jovens, que utilizavam o MSN.
Conhecimentos informáticos que possuem

Frequência absoluta

Processadores de texto como o Word

11

Motores de busca, como o Google ou o Sapo

9

Email

8

Bases de dados como o Excel

7

Programas de apresentação como o PowerPoint

6

Programas de desenho como o Paint

5

MSN

4

Skype

1

Outro

1

Tab. 1: Conhecimentos de programas informáticos do grupo de formandos

Alguns formandos também referiram que utilizavam o computador para outras finalidades como
fazer pesquisas na Internet, utilizar o email, ouvir música, aceder a sites específicos ou transferir
fotografias da máquina digital.
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Frequência absoluta

Finalidade com que usa o computador
Fazer pesquisas na Internet

10

Utilizar o email

7

Ouvir música

6

Trabalhar

5

Transferir fotografias da máquina digital

5

Aceder a sites específicos

4

Ver filmes

4

Comunicar com outras pessoas através do MSN/skype

3

Jogar

2

Fazer desenhos

2
Tab. 2: Finalidades do uso do computador

No que diz respeito ao uso do computador durante a formação escolar, apenas os formandos mais
jovens o utilizaram.
Uso do computador durante a formação escolar

Frequência absoluta

Muitas vezes

1

Às vezes

2

Raramente

0

Nunca

9
Tab. 3: Utilização do computador durante a formação escolar

3.2.2. Relação com a Matemática
A maioria dos formandos questionados referiu gostar pouco de Matemática, apesar de
reconhecerem a sua importância e a utilização que fazem dela na actividade profissional, quer
seja para fazer pedidos de encomendas, conferir facturas, efectuar medições de produtos, débitos
dos clientes, percentagens de desconto, proporções e no dia-a-dia, quando vão às compras, ao
efectuarem pagamentos, ao gerirem o orçamento familiar ou ao efectuarem medições lá em casa.
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Gosta de Matemática?

Frequência absoluta

Gosto Muito

0

Gosto

2

Gosto Pouco

9

Não gosto

1

Tab. 4: Grau de preferência pela Matemática

Utiliza a Matemática na sua actividade profissional

Frequência absoluta

Muitas vezes

6

Às vezes

3

Raramente

2

Nunca

1
Tab. 5: Frequência de utilização da Matemática na actividade profissional

Utiliza a Matemática no seu dia-a-dia pessoal/particular?

Frequência absoluta

Muitas vezes

3

Às vezes

7

Raramente

2

Nunca

0
Tab. 6: Nível de utilização da Matemática no dia-a-dia dos alunos

3.2.3. Importância do uso do computador e da Internet em aulas de Matemática
A maioria dos formandos considera importante ou muito importante o uso do computador e da
Internet nas sessões de Matemática.
O uso do computador e da Internet nas sessões de Matemática é:

Frequência absoluta

Muito Importante

2

Importante

6

Pouco Importante

2

Nada Importante

2

Tab. 7: Nível de importância do uso do computador e da Internet nas sessões de Matemática
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Na perspectiva dos formandos, o uso das Tecnologias Informáticas no ensino da Matemática tem
prós e contras que se apresentam seguidamente:

Se usado correctamente no ensino de Matemática,

Concordo

o computador e a Internet:

plenamente

Contribuem

para

uma

visão

mais

positiva

da

Concordo

Concordo

Não

pouco

concordo

2

4

3

0

3

5

1

0

0

2

1

6

2

2

4

0

2

5

2

0

0

2

4

3

3

3

2

1

2

3

2

1

2

4

2

1

Só servem para nos distrairmos um bocado

0

0

1

8

Permitem ao aluno estudar ao seu ritmo

1

3

5

0

Permitem realizar trabalhos de pesquisa

3

6

0

0

2

4

2

1

2

4

2

1

Matemática
Contribuem para que a Matemática seja mais activa,
viva e dinâmica
Tornam

a

Matemática

mais

aborrecida

e

desmotivadora
Contribuem

para

uma

aprendizagem

mais

independente, mais autónoma e mais responsável
Estimulam

a

imaginação

e

promovem

o

desenvolvimento de novas ideias
Não facilitam a compreensão dos conteúdos
Contribuem para que se aprenda de forma mais
significativa
Contribuem para que se perceba melhor a importância
e a utilidade da Matemática
Permitem perceber melhor as aplicações que esta tem
no dia-a-dia

Permitem repetições sucessivas para que se estude a
Matemática
Permitem que o aluno vá tomando consciência do que
já sabe ou não

Tab. 8: Opinião dos formandos quanto ao uso das tecnologias informáticas no ensino da Matemática
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3.2.4. Caracterização dos sujeitos-caso
A investigação propriamente dita envolveu cinco formandos, seleccionados de acordo com os
seguintes critérios: anuência em participar, assiduidade nas sessões, idade, níveis de
escolaridade, experiências profissionais e tecnológicas.
De seguida, apresentam-se, na tabela, os cinco sujeitos do estudo, identificados com nomes
fictícios que se atribuíram para preservar o anonimato, e uma pequena caracterização dos
mesmos.

Nomes

Idade com iniciou
o processo RVCC

Último ano de
escolaridade
frequentado

Experiência profissional

Cursos de Informática
realizados antes do
processo RVCC

Fernanda

45

8º

- ama de crianças, ajudante de lar,
auxiliar de enfermeira, proprietária
duma perfumaria

Não possui

Joana

43

Ensino recorrente
(9º)

- operária fabril, calceteira,
empregada na restauração

- Curso de Windows e
Aplicativos

Maria

18

9º

- na área da restauração e de
atendimento ao público

Não possui

Serafim

32

6º

- serralheiro civil, pintor de
automóveis

- Curso de Word, Excel
e Access

Suzete

39

6º

- costureira numa fábrica de
confecções, empregada comercial
num supermercado

- Curso de Informática
na óptica do Utilizador

Tab. 9: Breve caracterização dos sujeitos-caso

Como se pode observar, as idades, os níveis de escolaridade e as experiências profissionais e
tecnológicas são variáveis, havendo uma predominância do sexo feminino devido ao facto de
apenas um dos três homens existentes no grupo observado ter cumprido um dos requisitos
fundamentais definido para a escolha dos sujeitos-caso - o Serafim foi o único indivíduo do sexo
masculino assíduo a todas as sessões.

4.Técnicas e instrumentos de recolha de material investigativo
Nesta investigação, as principais técnicas utilizadas foram a inquirição, a análise documental e a
observação suportadas pelos instrumentos: diário de bordo, notas de campo ou soltas, registos
fotográficos, produções dos formandos, questionários, entrevistas, testes e conversas informais.
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A inquirição traduziu-se na aplicação de dois questionários, um antes da implementação da
intervenção didáctica e outro após a implementação da mesma e nas entrevistas realizadas após
a aplicação do questionário final.
A análise documental incidiu sobre o teste e as actividades desenvolvidas ao longo das sessões e
também na reflexão sobre algumas situações de vida dos adultos nas quais tiveram algum
contacto com padrões, reflexões essas que foram relatadas nos dossiers pessoais desenvolvidos
ao longo do processo RVCC.
As observações permitem recolher inúmeras informações uma vez que pode ser efectuado um
registo dos acontecimentos à medida que estes vão acontecendo.
'HDFRUGRFRP/XGNHH$QGUp  UHIHULGRVHP&UX]  ³DREVHUYDomRSHUPLWHTXHR
observador chegue mais perto da perspectiva dos sujeitos, compreendendo o significado que os
SDUWLFLSDQWHVDWULEXHPjUHDOLGDGHTXHRVFHUFDHjVSUySULDVDFo}HV´
Neste estudo, utilizou-se a observação directa, isto é, a investigadora fez ela própria a recolha de
dados sem se dirigir às pessoas em estudo, registando-os num diário de bordo e com máquina
fotográfica. Houve ainda conversas informais que foram tendo lugar durante a aplicação da
intervenção didáctica e após a conclusão da mesma, sendo registado o teor dessas conversas no
diário de bordo e em notas de campo.

4.1. Questionários e entrevistas
Antes da implementação da unidade didáctica foi aplicado um questionário ao grupo dos doze
formandos para recolher dados que permitissem caracterizá-los em relação aos seguintes
aspectos: dados biográficos, acesso e utilização do computador e da Internet, relação com a
Matemática e uso do computador e da Internet em aulas de Matemática, conforme se pode ver no
anexo 1. Pretendeu-se averiguar qual era o nível de competências básicas em Tecnologias
Informáticas que possuíam, isto é, se possuíam computador com acesso à Internet, o local, a
frequência e a finalidade desses acessos, o nível de conhecimentos informáticos e se tinham
utilizado o computador durante a sua formação escolar, em que disciplinas e para que finalidade.
Quanto à relação com a Matemática, pretendia-se saber qual o grau de preferência por esta área,
qual a imagem que tinham da mesma e em que situações do seu dia-a-dia a utilizavam, quer em
contexto profissional quer em contexto pessoal. Relativamente ao uso do computador e da Internet
em aulas de Matemática, pretendeu-se averiguar qual era a sua opinião acerca dessa utilização e
quais eram as vantagens e desvantagens que se poderiam retirar dela.
Com o Questionário Final, aplicado aos mesmos formandos, pretendia-se conhecer a opinião dos
participantes no estudo acerca: do acesso e utilização do computador e da Internet, mais
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concretamente do blogue e das WebQuests, do desenvolvimento de competências matemáticas,
da interacção formando-saber, formando-formando e formando-formador e a apreciação global
das sessões, conforme o anexo 2. Quanto às competências básicas em tecnologias informáticas,
pretendeu-se saber a opinião dos formandos quanto ao acesso e utilização do blogue Padrões
Online e das WebQuests realizadas, se tiveram dificuldades nesse acesso, se acederam aos
mesmos fora das sessões no CNO, qual a sua opinião relativamente à navegação, ao aspecto
gráfico e à quantidade dos conteúdos disponibilizados tanto no blogue como nas WebQuests e
que competências tecnológicas foram desenvolvidas com a utilização destas tecnologias
informáticas. Quanto às competências matemáticas, pretendeu-se averiguar qual era a opinião
dos formandos relativamente às competências desenvolvidas e que eram objecto deste estudo.
Pretendeu-se também saber de que forma a utilização destas tecnologias contribuíram para as
interacções entre os vários intervenientes neste estudo. Por fim, pretendeu-se que os formandos
fizessem uma apreciação global das sessões - se gostaram ou não das sessões e se foi
importante a utilização destas tecnologias, apontando aspectos positivos e negativos das mesmas.
Uma vez que o estudo envolvia formandos adultos que pretendiam obter o 9º de escolaridade,
teve-se o cuidado de utilizar uma linguagem acessível na elaboração dos questionários, no sentido
de não suscitar dúvidas e, desta forma, obterem-se respostas mais fidedignas. Ambos os
questionários são formados por questões de resposta fechada e por questões de resposta aberta.
Com as questões de resposta aberta pretendia-se que os formandos expressassem a sua opinião
acerca de alguns aspectos em particular ou justificassem uma resposta dada anteriormente.
O Questionário Final e a entrevista foram realizados para recolher dados acerca da percepção do
impacto que a realização da investigação teve nos formandos.
6HJXQGR%RJGDQH%LNOHQ  FLWDGRHP%UDQFR  DVHQWUHYLVWDVVmRXWLOL]DGDV³SDUD
recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver
intuitivamente umDLGHLDVREUHDPDQHLUDFRPRRVVXMHLWRVLQWHUSUHWDPDVSHFWRVGRPXQGR´(VWD
DXWRUDUHIHUHDLQGD<LQ  TXHFRQVLGHUDDHQWUHYLVWDFRPRVHQGRXPD³GDVPDLVLPSRUWDQWHV
IRQWHV GH LQIRUPDomR SDUD R HVWXGR GH FDVR´ H WHP FRPR REMHFWLYR UHFROKHU GDGRV EDVtante
detalhados acerca da perspectiva dos alunos em relação às experiências vividas. De acordo com
%UDQFR  ³RHQWUHYLVWDGRWHPOLEHUGDGHSDUDH[SULPLUDVXDLQWHUSUHWDomRHSDUDH[SRURV
seus raciocínios nas diferentes questões. As entrevistas permitem, ainda que, os formandos
manifestem as suas opiniões e refiram os aspectos que consideram mais significativos em relação
DRWHPDGRHVWXGR´$VVLPFRPSOHPHQWDPDVLQIRUPDo}HVUHFROKLGDVSRURXWURVLQVWUXPHQWRVGH
recolha de dados.
As entrevistas decorreram no final da realização das WebQuests e do Questionário individual e
foram realizadas aos doze formandos. Para tal, foi elaborado um guião conforme o anexo 3. As
questões apresentadas estavam, de certa forma, relacionadas com o Questionário Final aplicado e
tinham como objectivo completar e/ou esclarecer os dados recolhidos por esse questionário.
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Pretendeu-se, sobretudo, obter informações mais pormenorizadas da opinião dos formandos
relativamente à utilização destas tecnologias informáticas nas sessões de MV, se estas
contribuíram para ficarem a perceber melhor os conteúdos abordados e para desenvolverem a sua
destreza e as suas competências ao nível da utilização do computador e da Internet, qual o nível
de interacção que desenvolveram com os colegas e com a formadora, se tornaram as sessões
mais interessantes e a sua participação mais activa, se esta metodologia poderia ser utilizada
noutras sessões do processo RVCC, isto é, que balanço fizeram, no geral, destas sessões.

4.2. Teste
O teste é constituído por quatro tarefas, conforme o anexo 4, que visavam avaliar o nível de
conhecimentos dos formandos relativamente aos vários tipos de padrões e o nível de destreza e
conhecimentos relativamente a tecnologias informáticas como o blogue, o QuizFaber, o
HotPotatoes e o PowerPoint. Duas dessas tarefas eram resolvidas recorrendo ao uso do
computador e da Internet e as outras duas eram resolvidas no enunciado do teste, em formato
papel.
A primeira tarefa ± ³%RUGDGRGH8UVLQKRV´- é composta por três questões. Para serem resolvidas,
os formandos tinham de aceder ao blogue Padrões Online. A primeira e segunda questões eram
realizadas usando a ferramenta QuizFaber. A terceira questão já era resolvida utilizando o recurso
HotPotatoes. Nesta tarefa, os formandos tinham de identificar o padrão repetitivo existente, do tipo
ABCDABCD, perceber a sua lei de formação e resolver algumas questões que envolviam
competências de continuação próxima e completamento do padrão apresentado.
A segunda tarefa ± ³2V JDWRV GD IDPtOLD 2OLYHLUD´ - é composta por quatro questões. Para ler o
enunciado desta tarefa, os formandos tinham, também, de aceder ao blogue e lá consultar o
espaço correspondente à tarefa 2. Nesta tarefa, os formandos tinham de identificar o padrão
existente, a sequência de Fibonacci, identificar a sua lei de formação e responder a questões de
continuação próxima, as três primeiras, e distante, a última.
A terceira tarefa ± ³0RWLYRV QXPD WRDOKD´ - é composta por quatro questões e tinha de ser
resolvida no enunciado do teste. Pretendia-se que os formandos identificassem o padrão repetitivo
existente, do tipo ABCABC e resolvessem questões relacionadas com a continuação próxima e
distante.
A quarta tarefa ±³&RQVWUXo}HVGHFDVDV´- é composta por cinco questões e também era resolvida
no enunciado do teste. Pretendia-se que os formandos identificassem o padrão de crescimento aí
presente, identificassem a sua lei de formação e resolvessem questões relacionadas com o
completamento e continuação próximos e distantes.
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Este teste foi aplicado na modalidade de pré-teste e de pós-teste, isto é, foi aplicado em dois
momentos distintos, primeiro antes da implementação da intervenção didáctica para averiguar qual
era o nível de conhecimentos dos formandos e, depois, após a implementação dessa intervenção,
para verificar o nível de evolução dos conhecimentos dos formandos através da sua comparação
com os resultados obtidos no primeiro teste aplicado.
Ambos foram resolvidos individualmente pelos formandos em sessões presenciais.

4.3. Diário de bordo, notas de campo ou soltas, registos fotográficos e conversas informais
&RPRUHIHUH3RQWH  FLWDGRHP%UDQFR  RGLiULRGHERUGRpXPLQVWUXPHQWR³RQGH
o investigador regista os acontecimentos relevantes que vão surgindo no decurso do trabalho,
bem como as ideias e preocupações que lhe vão VXUJLQGR´$PHVPDDXWRUD LG GHDFRUGRFRP
%RJGDQ  %LNOHQ   UHIHUH TXH HVWH LQVWUXPHQWR ³p FRQVWLWXtGR por uma parte descritiva e
outra parte reflexiva. Na parte descritiva podem ser incluídos: retratos dos alunos; reconstruções
de diálogos; características dos espaços físicos; relatos de acontecimentos específicos;
sequências de comportamentos e acções do próprio investigador. Pelo seu lado, a parte reflexiva
pode conter registos de carácter pessoal, nomeadamente, reflexões sobre as aprendizagens que
está a realizar, como professor e como investigador; o que está feito e o que falta fazer; conflitos e
dilemas éticos que surjam do papel de professor/investigador; e crenças, preconceitos e opiniões
pré-FRQFHELGDV H VREUH SRVVtYHLV UXSWXUDV TXH RFRUUDP´   Em suma, a parte descritiva
compreende um registo detalhado daquilo que ocorre no campo da investigação e a parte reflexiva
permite ao investigador registar o seu ponto de vista, as suas ideias e as suas preocupações no
PRPHQWRRVVHQWLPHQWRVRVSUREOHPDVDVLPSUHVV}HVDVG~YLGDV«
As notas de campo ou soltas são apontamentos que o próprio formador/investigador vai fazendo
durante as sessões ou então, caso não tenha oportunidade, no final das mesmas. Nelas deverão
constar apontamentos que o formador considere que possam ser importantes para a investigação
os quais podem depois ser melhor explicitados no diário de bordo.
Nesta investigação, pretendeu-se fazer a recolha de dados acerca da reacção dos formandos às
tarefas propostas, nomeadamente a motivação, o empenho, o cumprimento das orientações
fornecidas, a capacidade de decisão, entre outros.
Uma das preocupações da investigadora foi observar os fenómenos e registá-los da forma mais
objectiva possível, fazendo, posteriormente, uma reflexão e interpretação dos dados recolhidos.
No final de cada sessão, a investigadora fez essa reflexão fazendo sempre uma ponte entre os
acontecimentos ocorridos nas sessões anteriores, pretendendo, assim, que esse registo
reflectisse a evolução do trabalho e o desenvolvimento das estratégias utilizadas.
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Os registos fotográficos são a prova, em contexto real, das tarefas realizadas pelos formandos.
Estes devem ser feitos também durante as sessões com o intuito de registar os momentos mais
importantes destas e as acções dos formandos.
No início das sessões e após o consentimento para fotografar e filmar por parte dos formandos, a
formadora ainda tentou fazer o registo das mesmas em vídeo. No entanto, verificou que isso
deixava os formandos de certa forma intimidados. Estes sentiam-VH ³REVHUYDGRV´ R TXH RV
deixava pouco à vontade para participarem na sessão de forma mais natural. Isto também impedia
a formadora de chegar mais facilmente aos formandos quando estes a solicitavam quebrando,
assim, um pouco, o ritmo e o desenrolar da sessão. Sendo assim, a formadora optou por não fazer
este tipo de registo, recorrendo apenas ao registo fotográfico quando assim foi possível. Como os
formandos solicitaram bastante a formadora nas sessões e como esta tinha de fazer o registo dos
trabalhos efectuados através de printscreens e estar com atenção ao que cada formando ia
fazendo, acabou por não ter grandes oportunidades para fazer o registo fotográfico dos formandos
em sessão.
Ao longo do estudo, a formadora foi mantendo sempre conversas informais com os formandos
para tentar perceber melhor que percepções estavam a ter das sessões, como é que estes as
estavam a aproveitar e em que medida é que estas estavam a ser úteis, ou não, para os mesmos.
Foi, assim, aproveitando, também, para tentar esclarecer algo que não tivesse ficado tão claro nas
sessões.

4.4. Produções dos formandos
As produções dos formandos foram recolhidas para posterior análise e constituem um
comprovativo das acções e das tarefas realizadas pelos formandos. Estas incluem as actividades
realizadas por estes durante as sessões e o trabalho desenvolvido nos dossiers pessoais, como já
foi referido anteriormente.
Ao longo das sessões, os formandos foram realizando as tarefas propostas tanto no blogue como
nas duas WebQuests trabalhadas. Nas WebQuests foram resolvendo as Tarefas, recorrendo, para
isso, aos Recursos. As respostas às tarefas propostas na primeira WebQuest foram publicadas no
blogue, enquanto que na segunda WebQuest apenas foram publicadas as respostas a algumas
questões das tarefas propostas, questões que foram previamente escolhidas pela formadora.
Ainda durante a realização desta segunda WebQuest, os formandos tiveram de consultar os
Recursos que, na sua maioria, consistiam em aplicações para porem em prática os conteúdos
abordados e, de certa forma, testarem os seus conhecimentos.
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No final da formação, os formandos apresentaram um dossier pessoal, redigido a computador, que
foram desenvolvendo ao longo de todo o processo RVCC, onde descreveram as suas histórias de
vida e reflectiram acerca das aprendizagens efectuadas durante a mesma. Reflectiram também
DFHUFD GD VXD ³SDVVDJHP´ SHOR SURFHVVR 59&& UHYHODQGR DVVLP QRYDV FRPSHWrQFLDV H novas
aprendizagens, sobretudo na área das tecnologias informáticas, dominando melhor as
funcionalidades básicas do computador e aumentando a sua destreza na utilização, navegação e
exploração da Internet e de produtos multimédia, e também neste tema dos padrões matemáticos,
em que apresentaram os trabalhos desenvolvidos ao longo das sessões e tentaram identificar
algumas situações de vida onde este tema estivesse presente, descrevendo-as e reflectindo sobre
as mesmas, tendo em conta o que foi abordado nas sessões.

5. Descrição do estudo
O estudo realizou-se num CNO da região Centro e decorreu de Dezembro de 2008 a Abril de
2009. Tendo em conta o tema que se pretendia abordar e as características, os conhecimentos e
capacidades dos formandos em estudo, foi feita uma planificação das sessões que posteriormente
foi implementada. Para a implementação da experiência recorreu-se a recursos da Instituição à
qual o CNO pertence (escola), bem como a recursos que a investigadora disponibilizou,
nomeadamente o computador portátil. As sessões decorreram nos laboratórios de Informática da
escola, equipados com computadores que estavam conectados à Internet e colocados em mesas
separadas mas consecutivas, dispostas como mostra a figura.

Fig.8: Esquema com a disposição dos computadores nos laboratórios de informática
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Esta disposição não foi alterada porque a sala também era utilizada pelos alunos da escola e por
outros professores. Dado o número de computadores disponíveis, havia a possibilidade dos
adultos trabalharem individualmente ou em grupo. Realizaram-se 11 sessões de grupo,
geralmente com a duração de 3 horas, e 3 sessões individuais, de duração variável, cuja estrutura
se apresenta na tabela seguinte.
Sessões

Data

0

04/12/2009

Descrição das sessões

Recursos/Materiais

-Primeiro contacto da formadora com os adultos
- Questionário
- Preenchimento do questionário
- WƌŝŵĞŝƌŽĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŵŽďůŽŐƵĞ͞WĂĚƌƁĞƐKŶůŝŶĞ͟
1

15/01/2009

- Envio de um comentário com a apresentação de cada um

- computadores com
ligação à Internet

- Reconhecimento de TIC (Excel)
- teste
2

05/02/2009

- Realização do Pré-teste

3

12/02/2009

- Reconhecimento de TIC (Word e PowerPoint)

- computadores com
ligação à Internet

4

19/02/2009

- WebQuest ͞Concurso Sorte Tripla͟

- computadores com
ligação à Internet

5

25/02/2009

- WebQuest ͞Concurso Sorte Tripla͟

- computadores com
ligação à Internet

6

26/02/2009

- WebQuest ͞Concurso Sorte Tripla͟
- Discussão dos resultados obtidos

- computadores com
ligação à Internet

7

05/03/2009

- WebQuest ͞WĂĚƌƁĞƐŶĂŽŶƐƚƌƵĕĆŽŝǀŝů͟

- computadores com
ligação à Internet

8

09/03/2009

- WebQuest ͞WĂĚƌƁĞƐŶĂŽŶƐƚƌƵĕĆŽŝǀŝů͟

- computadores com
ligação à Internet

9

10/03/2009

- WebQuest ͞WĂĚƌƁĞƐŶĂŽŶƐƚƌƵĕĆŽŝǀŝů͟
- Discussão dos resultados obtidos
10/03/2009
10

ou

- computadores com
ligação à Internet
- teste

- Realização do pós-teste

11/03/2009

- computadores com
ligação à Internet

11 e 12

Março de
2009

- Acompanhamento individual e esclarecimento de dúvidas
do trabalho desenvolvido em casa nos dossiers

- dossier pessoal

13

26/03/2009

- Questionário final

- Questionário Final

- Acompanhamento individual e esclarecimento de dúvidas
do trabalho desenvolvido nos dossiers

- dossier pessoal

14

Março de
2009

- Entrevista
Tab. 10: Breve descrição das sessões realizadas
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Segue-se a descrição da implementação da intervenção didáctica referindo-se as alterações que,
ao longo das sessões, foram introduzidas.

Sessão 0
Nesta sessão, a formadora teve um primeiro contacto com os formandos. Este contacto ocorreu
durante uma sessão em que estavam com a Profissional e na qual a formadora esteve presente
durante cerca de 30 minutos. Os formandos tomaram conhecimento que iria ser feita uma
investigação nas sessões de MV e TIC e o propósito dessa investigação. Foi solicitada a
participação dos formandos e estes, prontamente, mostraram-se interessados. Nesta sessão, a
formadora ainda distribuiu os questionários para os formandos preencherem para, a partir daí e
das informações que tinha por parte da profissional e da técnica de diagnóstico, poder fazer a
caracterização do grupo de estudo.
Os questionários foram preenchidos individualmente, demorando cerca de 20 minutos o seu
preenchimento. Durante o preenchimento dos mesmos alguns formandos sentiram algumas
dificuldades na compreensão das questões. Por isso, alguns solicitaram a ajuda da formadora no
sentido de esclarecer o que se pretendia em algumas questões outros, como se sentiram mais
intimidados, não solicitaram ajuda, deixando alguns campos do questionário em branco.
Aconteceu, também, deixarem alguns itens por preencher, por não lerem com atenção o
enunciado do questionário.

Sessão 1
A primeira sessão de reconhecimento de competências que a formadora teve com o grupo de
formandos ocorreu no dia 15 de Janeiro de 2009. Antes de ter lugar esta sessão, a formadora já
possuía algumas informações acerca dos formandos, transmitidas pela técnica de diagnóstico,
que foi a primeira pessoa da equipa do CNO com quem os formandos tiveram sessão, e pela
profissional de RVC, que foi o elemento da equipa que mais os acompanhou desde o início do
Processo até à fase do Reconhecimento de Competências. Pela técnica de diagnóstico, ficou a
saber que alguns dos formandos, quando iniciaram o Processo, não possuíam muitas
competências na área das TIC, no entanto havia também formandos com alguma destreza nesta
área. A profissional de RVC, que acompanhou os formandos por um período maior de tempo,
informou a formadora do nível de destreza na utilização do computador e do domínio dos
programas Word, Excel, PowerPoint e também Internet, à data da sessão, e da evolução que
tiveram desde que iniciaram o Processo até à fase do Reconhecimento, uma vez que todos os
formandos já tinham tido um primeiro contacto com estes programas e tinham conhecimento das
competências exigidas pelo referencial de competências-chave nesta área. Esta evolução deve-se
ao facto de, neste período de tempo, os formandos terem aprendido a dominar os programas já
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referidos, para realizarem as tarefas propostas desde o início do Processo até esta fase. Alguns
dos formandos frequentaram formações externas ao CNO para adquirirem essas competências,
outros contaram com a ajuda em casa de familiares.
Nesta sessão, a formadora tentou averiguar qual era o nível de competências informáticas dos
formandos. Explorou, entre outras competências, o domínio que possuíam da Internet, se sabiam
aceder e navegar na mesma e se tinham email. Quem não tinha, criou um, pois era necessário
para poder participar no blogue e, depois, deu-se-lhes a conheFHUREORJXH³3DGU}HV2QOLQH´ que
iriam passar a utilizar nas sessões de Matemática para a Vida e TIC e que foi previamente criado
pela formadora.

Fig. 9: /D\RXWGREORJXH³3DGU}HV2QOLQH´

Dedicou algum tempo a explicar aos formandos como poderiam aceder ao mesmo, para que
servia, com que finalidade iria ser utilizado nas sessões e como podiam participar nele recorrendo,
para isso, à projecção do blogue a partir do seu próprio computador portátil.
Posteriormente, todos os formandos tiveram a oportunidade de consultar o blogue, que ainda se
encontra disponível e cujo endereço é http://padroesonline.wordpress.com, ler com atenção o que
lá estava publicado e enviar XP FRPHQWiULR DR SRVW GH ³%RDV-9LQGDV´, fazendo a sua
apresentação. Para tal tiveram de preencher os campos apresentados com o nome, email e o
comentário de resposta ao post. À medida que iam enviando os seus comentários, visualizavam a
sua publicação e também as publicações dos comentários dos colegas que já tinham procedido ao
seu envio.
Para alguns dos formandos esta foi a primeira vez em que participaram num blogue enviando um
comentário.
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Fig.10: Post de Boas-Vindas

De seguida, a formadora distribuiu um enunciado com uma tarefa para ser realizada durante a
sessão no programa Excel. Esta tarefa pertencia a uma actividade transversal às quatro áreas do
referencial de competências-chave e relacionava-se com uma viagem de sonho, cujo país o
formando podia escolher e que tinha sido iniciada na semana anterior, na sessão com a
profissional de RVC. Com a realização da mesma, a formadora pretendia verificar se os
formandos sabiam: criar um livro, adicionar texto e números às células, inserir limites, realizar
vários cálculos e construir diferentes tipos de gráficos. A formadora pôde ainda verificar as
competências dos formandos relativamente à utilização das operações básicas do computador
como: ligar e desligar o computador; utilizar correctamente o rato; abrir, redimensionar, restaurar e
fechar uma janela do ambiente de trabalho; criar e abrir pastas e ficheiros e guardar informação
numa pasta. Numa grelha à parte, foi registando as competências evidenciadas pelos formandos,
conforme o anexo 5.2.
No final, todos comentaram que não tinham considerado difíceis as tarefas na sessão. Para
alguns, foi o primeiro contacto com o blogue; para outros, foi o aprofundar de algumas
funcionalidades das quais já tinham conhecimento.

Sessão 2
Posteriormente, a 5 de Fevereiro de 2009, ocorreu a segunda sessão de reconhecimento de
competências de TIC e também MV onde os formandos realizaram individualmente o pré-teste
cujo enunciado foi entregue em formato papel e se encontra em anexo (anexo 4).
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A primeira dessas tarefas - ³%RUGDGR GH 8UVLQKRV´ IRL UHDOL]DGD UHFRUUHQGR DR FRPSXWDGRU H j
,QWHUQHW2VIRUPDQGRVWLYHUDPGHDFHGHUDREORJXH³3DGU}HV2QOLQH´H Oi DFHGHUDPDRFDPSR
onde ainda se encontra disponibilizada a tarefa.

Fig.11: Primeira Tarefa do pré-teste disponibilizada no blogue

Esta tarefa é composta por 3 questões. Como já foi referido, as duas primeiras foram construídas
usando o QuizFaber e a terceira foi construída usando as HotPotatoes como ferramenta.
Pretendia-se que os formandos tomassem um contacto com este tipo de ferramentas de uso
didáctico.
Ao clicarem no link que permitia responder às 1ª e 2ª questões, abria-se automaticamente uma
janela a pedir que se inserisse o nome do utilizador e de seguida tinha de se clicar HP³&RPHoDU´

Fig.12: Janela de entrada na aplicação que permite aceder às 1ª e 2ª questões da Tarefa 1

De seguida, abria-se o Quiz que o formando tinha de preencher em cinco minutos. Para isso, teria
de ler com atenção todas as questões e as respectivas opções e depois seleccionar, com a ajuda
do rato, a opção correcta.

94

Método

Fig. 13: Primeira questão da Tarefa 1

Fig. 14: Segunda questão da Tarefa 1

1RILPGHUHVSRQGHUDWRGRR4XL]RIRUPDQGRWHULDGHFOLFDUQRERWmR³5(68/7$'2´ORFDOL]DGR
no início da página para, depois, aceder à página dos resultados onde poderia consultar a sua
pontuação, com o número de respostas certas e erradas descriminadas, bem como o nome do
formando, a data e a duração da realização do Quiz. À medida que os formandos iam concluindo o
Quiz, a formadora foi recolhendo estes resultados do QuizFaber e fazendo printscreens em todos
os computadores.
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Quanto à 3ª questão, clicando no link, os adultos acediam à HotPotatoes onde encontravam uma
actividade de preenchimento de lacunas. Nesta actividade, em cada lacuna, havia uma caixa com
uma lista de opções possíveis. Com o rato, o formando devia escolher a opção correcta. Quando
tivesse preenchido todas as lacunas, deveria FOLFDUQRERWmR³9(5,),&$5´SDUDVDEHUTXDODVXD
pontuação.

Fig. 15: Terceira questão da Tarefa 1

Como já foi referido, nesta tarefa, os formandos tinham de identificar o padrão repetitivo existente,
do tipo ABCDABCD, perceber a sua lei de formação e resolver algumas questões que envolviam
as competências de continuação próxima (1ª e 2ª questões) e completamento (3ª questão) do
padrão apresentado.
Nesta 1ª tarefa, os formandos tinham um limite de tempo de cinco minutos para responderem às
duas primeiras questões. Quando se aperceberam que tinham esse limite, ficaram surpreendidos
e desorientaram-se um pouco, pois estavam habituados a trabalharem cada um a seu ritmo, sem
um limite de tempo imposto. Achavam que cinco minutos poderia não ser o tempo suficiente para
responderem às questões. Tiveram inclusive de reler as questões para se concentrarem e
poderem responder às questões apresentadas. Sentiram também uma dificuldade inicial na
compreensão da 3ª questão desta tarefa mas, depois de perceberem o que se pretendia,
começaram a preencher a HotPotatoes.
A 2ª tarefa - ³2VJDWRVGDIDPtOLD2OLYHLUD´- também era acedida através do blogue. À semelhança
da tarefa anterior, os formandos deviam consultar o espaço relativo a esta tarefa, que, à presente
data, ainda se encontra disponível. Lá, os formandos teriam de visionar um PowerPoint com as
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instruções e os dados relativos a esta tarefa para posteriormente responderem às questões que se
encontravam no enunciado do teste e aí registar as respostas das mesmas.
Na realização desta tarefa, os formandos mostraram muitas dificuldades. Foi a tarefa onde os
formandos demoraram mais tempo. Alguns chegaram a estar cerca de 50 minutos a tentar
resolvê-la. Houve alguns formandos que recorreram a esquemas para mais facilmente
sistematizarem os dados, mas a grande maioria tentou responder às questões sem recorrer a
esse tipo de estratégia.

Fig. 16: Tarefa 2 do pré-teste

Quanto às tarefas 3 e 4 - ³0RWLYRVQXPDWRDOKD´H³&RQVWUXo}HVGHFDVDV´ DQH[R - estas foram
realizadas individualmente no enunciado. Nestas duas tarefas houve algumas dificuldades,
sobretudo nas últimas perguntas.
Esta sessão de 3 horas acabou por ser ocupada, na totalidade, com a resolução do pré-teste,
situação que surpreendeu a formadora que não estava à espera que os formandos demorassem
tanto tempo e insistissem tanto em tentar resolver as 4 tarefas na totalidade.

Sessão 3
No dia 12 de Fevereiro de 2009, realizou-se a sessão de reconhecimento das competências de
TIC, nomeadamente dos programas Word e PowerPoint. Pretendeu-se verificar o nível de
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competências dos formandos relativamente a estes dois programas, pertencentes à unidade 3C e
também competências relativas à utilização das operações básicas do computador como: ligar e
desligar o computador; utilizar correctamente o rato; abrir, redimensionar, restaurar e fechar uma
janela do ambiente de trabalho; criar e abrir pastas e ficheiros e guardar informação numa pasta, à
semelhança do que aconteceu na Sessão 1. Os formandos realizaram uma tarefa onde
reproduziram dois documentos, um em Word, outro em PowerPoint, relacionados com uma
actividade transversal iniciada nas sessões com a profissional de RVC, antes da sessão 1.
No anexo 5.1. encontra-se um exemplar dos enunciados destas tarefas que variavam de formando
para formando, dependendo do país escolhido para realizarem a referida tarefa.
Quanto ao Word, a formadora verificou se os formandos conseguiam: criar um documento; inserir
e formatar texto, imagens, tabelas, números de página, cabeçalho, rodapé e texto automático num
documento e formatar o documento em colunas. Relativamente ao PowerPoint, verificou se os
formandos sabiam: criar uma nova apresentação; adicionar texto e imagem à apresentação;
adicionar efeitos de animação e transição aos diapositivos e realizar uma apresentação. Todos
estes dados foram registados em grelhas semelhantes à que se encontra no anexo 5.2.

Sessão 4
A sessão seguinte ocorreu no dia 19 de Fevereiro de 2009. Nesta sessão, iniciou-se o trabalho
com a :HE4XHVW³&RQFXUVR Sorte Tripla´ A formadora começou por explicar oralmente o que é
uma WebQuest, de seguida acedeu, no seu computador, à WebQuest ³&RQFXUVR Sorte Tripla´,
que se encontra disponível no blogue e, com a projecção da mesma, explicou como era
constituída uma WebQuest, para que servia e qual era o trabalho que estes deveriam realizar. Foi
escolhida a sucessão de Fibonacci como tema a abordar nesta WebQuest.
De seguida, pediu-se para se juntarem em grupos de dois elementos. Devido ao facto dos
formandos já se conhecerem, não se colocaram problemas ao constituir as equipas. Eles próprios
escolheram muito rapidamente os seus parceiros. Formadas as equipas de concorrentes, à
semelhança dum concurso televisivo, escolheram o nome para cada uma delas. A reacção dos
formandos quanto ao facto de ser um concurso foi muito boa, ficaram logo entusiasmados e
interessados na forma como iria decorrer a sessão. Depois, no blogue, colocaram um comentário
com o nome da equipa e os elementos da mesma. Desta vez, a participação no blogue já foi mais
rápida, mais fácil e mais autónoma, não sendo tão requisitada a ajuda da formadora.
Constituídas as equipas, houve então oportunidade de aceder à WebQuest através do blogue, lêla, percorrê-la e explorá-la mais ao pormenor, analisando os passos que a constituíam e os
recursos disponibilizados. Actualmente, ainda é possível fazer este mesmo acesso através do
endereço electrónico http://www.nonio.uminho.pt/webquests/webquest/soporte_tabbed_w.php?id
_actividad=7474&id_pagina=1.
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Fig. 17: Post de introdução à :HE4XHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´QR blogue

Uma vez que os formandos nunca tinham trabalhado com WebQuests, a formadora orientou-os,
dando instruções para começarem pela Introdução. Foi feita uma introdução ao trabalho a ser
desenvolvido relacionado com os padrões, sobretudo com a sequência de Fibonacci e as suas
diferentes aplicações na vida real.

Fig. 18: ³,QWURGXomR´GD:HE4XHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´

De seguida, na Tarefa é feita uma descrição das duas tarefas a desenvolver. A primeira consiste
na realização duma breve pesquisa que responda a três pontos:
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x

quem foi Fibonacci;

x

qual é a sequência de Fibonacci e como se constrói;

x

qual a relação de Fibonacci com a vida real, nomeadamente, a natureza, a arte e a vida
animal.

A segunda tarefa proposta consiste na resolução de um problema que tem por base a participação
das equipas constituídas no início da sessão num concurso televisivo, onde se pretende ganhar a
maior quantia de dinheiro possível, sendo necessário, para isso, determinar a pontuação ao longo
de algumas etapas do concurso. As regras do concurso são explicadas na Tarefa onde se lê:
³$YRVVDHTXLSDIRLVHOHFFLRQDGDSDUDSDUWLFLSDUQRFRQFXUVRWHOHYLVLYR³6RUWH7ULSOD´
um dos concursos mais conhecidos no momento. As equipas são compostas por 2
elementos que têm a possibilidade de ganhar uma boa quantia de dinheiro.
O grande dia aproxima-se e lá vão vocês tentar a vossa sorte!
Chegada a hora de início do concurso, fazem-se os últimos preparativos no cenário e
os elementos do público tomam os seus lugares, bem como as 10 equipas
concorrentes. Ouve-VH R WUDGLFLRQDO ³$WHQomR    «³ $ P~VLFD GH DEHUWXUD GR
concurso começa e o programa está no ar. Entra o apresentador, cumprimenta os
presentes e depois de apresentar as equipas concorrentes de hoje, explica as regras
do concurso:
x

³R FRQFXUVR p FRPSRVWR SRU  QtYHLV GH SHUJXQWDV GH FXOWXUD JHUDO (VVDV
perguntas têm dificuldade crescente, isto é, à medida que se sobe de nível,
aumenta a dificuldade das perguntas;

x

para cada pergunta, existem 4 opções de resposta, sendo apenas uma a
correcta;

x

o 1º nível, o mais fácil, tem 2 perguntas. A resposta correcta à 1ª vale 1 ponto. A
2ª pergunta é de eliminação. Só passarão para o 2º nível as 6 equipas mais
rápidas a responder acertadamente e que tenham acertado a questão 1;

x

a partir do 2º nível, inclusive, as regras são as seguintes:
o

cada nível será composto por 5 perguntas e cada pergunta vale a soma dos
pontos obtidos nas duas últimas perguntas respondidas acertadamente;

o

no final de cada nível será eliminada a equipa que tiver a pontuação mais
baixa;

o

em caso de empate, será feita uma pergunta de resposta aberta às equipas
que se encontram empatadas. A equipa que der a resposta com o valor mais
aproximado da resposta correcta passará para o nível seguinte;
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x

ganhará a equipa que obtiver maior pontuação;

x

a equipa vencedora receberá um prémio em euros, igual ao triplo da pontuação
REWLGD´

A ansiedade é muita e vocês só pensam em ganhar o prémio final. Supondo que a
vossa equipa irá responder correctamente a todas as perguntas dos diferentes níveis:
a) Qual será a vossa pontuação no final do 2º nível? Como pensaram?
b) E quando responderem a 9 perguntas?
c) Em que nível e em que pergunta se encontrará o concurso quando a vossa
equipa acumular um total de 377 pontos? Como raciocinaram?
d) Qual será a pontuação final da vossa equipa? Justifiquem.
e) Quantos euros receberão de prémio?
f)

6HXPMRJRLGrQWLFRWLYHVVHQtYHLVTXDQWRVSRQWRVDFXPXODULDPQRILQDO"´

Fig.19: 7DUHID V GD:HE4XHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´

Na parte do Processo, é explicado de que forma deve ser realizado o trabalho, em equipas de 2
ou 3 elementos. É referido que as respostas às duas tarefas propostas devem ser publicadas no
blogue utilizado, de forma a haver partilha de informação e conhecimentos com as outras equipas
e, eventualmente, alguma cooperação entre as mesmas.
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Fig. 20: 3URFHVVRGD:HE4XHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´

São também aqui apresentados os Recursos disponibilizados, sendo apenas necessários clicar
nos mesmos para se conseguir a eles aceder. Mais à frente, é feita uma descrição do que se pode
encontrar em cada um deles.

Fig. 21: 5HFXUVRVGD:HE4XHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´

De seguida, é apresentada a Avaliação onde os formandos tomam conhecimentos dos parâmetros
a usar.

Fig. 22: $YDOLDomRGD:HE4XHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´
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Por fim, apresenta-se a Conclusão, onde se sugere aos formandos que façam uma reflexão sobre
o trabalho desenvolvido e o que aprenderam com a sua realização.

Fig. 23: &RQFOXVmRGD:HE4XHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´

Os mais autónomos iam clicando em Tarefas (descritas adiante) e outros em Processo. Isto
FDXVRXXPDFHUWDGHVRULHQWDomRQHOHVHFRPHoDUDPDFRORFDUPXLWDVSHUJXQWDV³(DJRUDRTXH
é pDUD ID]HU"´ ³e SDUD FOLFDU RQGH"´ ³2QGH FOLFRX" 1mR WHQKR LVVR´ 'DGD D VLWXDomR D
formadora optou por iniciar a consulta da WebQuest em conjunto com os formandos recorrendo à
projecção da mesma a partir do seu computador. Leu para todos a Introdução, depois as Tarefas e
o Processo, foi-lhes explicando o que eram os Recursos e como os poderiam consultar e foi
esclarecendo algumas questões que foram surgindo.
Depois de os orientar quanto ao modo como poderiam, mais facilmente, trabalhar, começaram por
ler atentamente, de novo, toda a WebQuest e foram consultando os recursos, um a um, segundo a
ordem pela qual apareciam. As equipas começaram, então, a resolver algumas das tarefas
propostas na WebQuest. Uma equipa sugeriu que seria mais fácil organizarem-se se tivessem as
tarefas da WebQuest em papel e as restantes concordaram, solicitando à formadora autorização
para o fazerem. Prevendo já que esta situação poderia acontecer, a formadora, previamente, já
tinha um documento em Word com essa informação e então, no intervalo, aproveitou para
fotocopiar esse documento e distribuí-lo pelas equipas.
Apesar de terem ritmos de trabalho diferentes, a maioria teve tempo para consultar praticamente
todos os recursos, tirar notas, discutir, esclarecer dúvidas que iam surgindo, retroceder nos
recursos para comparar informações e retirar algumas informações importantes para resolver
algumas questões das tarefas. No entanto, foi visível uma certa impaciência por, nos primeiros
recursos, não estar logo presente a explicação de como se constrói a sequência de Fibonacci.
Os formandos, com bastante frequência, solicitavam a ajuda da formadora para pedir orientações,
para esclarecer conceitos e esta foi-se movimentando pela sala, tentando chegar a todas as
equipas. De vez em quando, conversavam com os colegas das outras equipas, sobretudo para ver
em que ponto do trabalho estes se encontravam e também para esclarecerem algumas dúvidas.

103

WebQuests e Blogues na formação de adultos centrada em padrões matemáticos

O primeiro Recurso apresentado, disponível em http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm41/queme
fib.htm, fornecia informação acerca de quem foi Fibonacci e quais foram os seus contributos para
o desenvolvimento da Matemática.

Fig. 24: Primeiro recurso disponibilizado na WebQueVW³&RQFXUVRSorte Tripla´

O segundo Recurso, cujo endereço electrónico é http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm31/
coelhos.htm, mostrava o problema dos Coelhos apresentado por Fibonacci. Aí, os formandos
identificaram logo a semelhança com o problema dos gatos presente no pré-teste, na Tarefa 2.

Fig. 25: Segundo recurso disponibilizado QD:HE4XHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´

O terceiro Recurso, cujo endereço electrónico é http://www.ludoteca.if.usp.br/tudo/tex.php?cod=
_fibonacciproblemadoscoelhos, continha uma aplicação multimédia que ilustrava o problema dos
coelhos. Ao clicarem para modificar o mês, verificava-se uma alteração no número de coelhos
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Fig. 26: Terceiro recurso disponibilizado na WebQuest ³&RQFXUVRSorte Tripla´

O

quarto

e

quinto

Recursos,

cujos

http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2002/icm203/numeros.htm

endereços
e

electrónicos

são

http://www.slideshare.net/

ritapereira/fibonacci-e-o-cdigo-da-vinci-1044332, apresentavam as aplicações da sequência de
Fibonacci na vida real, as suas UHODo}HV FRP D QDWXUH]D D DUWH D YLGD DQLPDO D P~VLFD «
Permitiam ver aplicações reais, situações que lhes eram familiares mas sobre as quais nunca
tinham reflectido.
As informações que retiraram destes Recursos foram para eles bastante interessantes, pertinentes
e úteis, ficaram mais animados pois, finalmente, encontraram a chave para a resolução do
problema, isto é, ficaram finalmente a perceber como se construía e aplicava a Sequência de
Fibonacci.

Fig. 27: Quarto recurso disponibilizado na WebQuest ³&RQFXUVRSorte Tripla´
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Fig. 28: Quinto recurso disponibilizado na WebQuest ³&RQFXUVRSorte Tripla´

O sexto e último Recurso, cujo endereço electrónico é http://pascal.iseg.utl.pt/~ncrato/Expresso
/FiFibonacci_Expresso_20041009.htm, está relacionado com a utilização da sequência de
Fibonacci na literatura e no cinema.

Fig. 29: Sexto Recurso disponibilizado na WebQuest ³&RQFXUVRSorte Tripla´

ARIDODUGROLYURHGRILOPH³2&yGLJRGD9LQFL´DOJXQVGRVformandos referiram que já tinham lido
o livro e outros que já tinham visto o filme, que se recordavam da história e da existência duns
números mas que não tinham percebido o que eram, muito menos que isso estava relacionado
com a Matemática.
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Quanto aos recursos disponibilizados na WebQuest, não houve, de forma geral, dificuldades na
sua utilização. Apenas no computador de um dos formandos não se acedia correctamente a um
dos recursos (ver Fig.26). Para resolver este problema e como o trabalho era de grupo, o
formando juntou-se ao outro elemento da sua equipa e trabalharam os dois no mesmo
computador.
Os restantes formandos trabalharam sentados em mesas conjuntas com dois computadores, mas
recorriam ao seu computador sempre que queriam ser eles próprios a manipular e a experimentar
alguma ferramenta ou executar alguma acção no computador relacionada com a WebQuest.
Consultados os Recursos, os formandos começaram por realizar a segunda tarefa que, segundo
eles, era a que parecia ser mais complicada. Para mais facilmente a resolverem, houve uma
formanda que sugeriu a construção duma tabela para colocar a pontuação, situação com a qual os
colegas concordaram. A formanda construiu então a tabela no Word, imprimiu-a e distribuiu-a
pelos colegas. Depois de perceberem como se construía a Sequência de Fibonacci e de relerem o
enunciado da segunda tarefa, rapidamente preencheram a tabela. Começaram a entusiasmar-se e
gerou-se quase que uma competição para ver quem a preenchia primeiro. Cada formando quis
preencher a sua própria tabela individualmente. A sessão já estava no fim, mas os formandos só
saíram algum tempo depois da hora de término da sessão, quando já tinham preenchido a tabela.
Uma vez que não houve tempo para realizar toda a WebQuest na sessão, algumas equipas
distribuíram tarefas para, em casa, tentarem fazer algum trabalho. Recorde-se que, a partir de
casa, poderiam aceder à WebQuest através do blogue.

Sessão 5
Na sessão seguinte, no dia 25 de Fevereiro de 2009, continuaram o trabalho da WebQuest
iniciado na sessão anterior. Sentaram-se organizados por equipas e a formadora foi passando
pelos lugares para ver se tinham feito algum trabalho em casa, aproveitando para esclarecer
algumas dúvidas que traziam. Foi também alertando para o facto de colocarem no blogue as
dúvidas que possuíam e para as partilharem com os colegas. Poderia até acontecer que algum
dos colegas os pudesse ajudar a esclarecer essas dúvidas. Retomaram o trabalho no ponto onde
tinham parado e compararam os valores que tinham colocado na tabela. Como alguns se tinham
enganado a preenchê-la, não tinham os mesmos valores. Então, em conjunto, começaram a
refazer os cálculos para detectar o erro e quem é que se tinha enganado. Houve alguma
comunicação com os colegas das outras equipas no sentido de ver em que ponto do trabalho
estavam e qual tinha sido o último valor registado na tabela.
De todas as perguntas da segunda tarefa, as que demoraram mais tempo a resolver foram a f) e a
g), relacionadas com a generalização distante. Todas as equipas para prosseguirem na
WebQuest, sentiam bastante necessidade de confirmação, por parte da formadora, do trabalho
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que iam desenvolvendo. Este aspecto verificou-se sempre ao longo de todas as sessões.
Mostraram alguma insegurança relativamente ao que faziam e uma necessidade permanente de
confirmação do que estavam a fazer, se estava correcto ou não.
Acederam à WebQuest, releram-na, consultaram de novo os recursos, tomaram algumas notas e
foram esclarecendo dúvidas que iam surgindo.
Para a resolução da primeira tarefa, alguns tinham esboçado umas respostas em casa. Então
juntaram as respostas e consultaram de novo os recursos para esclarecer algumas dúvidas e
redigir uma reposta final.
À medida que foram chegando às conclusões pretendidas foram respondendo, no blogue, às duas
tarefas propostas.

Fig. 30: Espaço do blogue destinado à publicação dos comentários relativos à resolução da 1ª tarefa da WebQuest

Fig. 31: Espaço do blogue destinando à publicação dos comentários relativos à resolução da 2ª tarefa da WebQuest
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Quanto às competências matemáticas que se pretendiam explorar nesta WebQuest, pode-se
referir que a primeira tarefa servia essencialmente para que os formandos ficassem a saber quem
foi Fibonacci, qual é a sequência de Fibonacci e como se constrói e que aplicações tem na vida
real. A segunda Tarefa, essa sim, já permitia explorar mais concretamente competências de
identificação, continuação próxima e distante de padrões, neste caso da sequência de Fibonacci.
Para resolver esta segunda Tarefa, os formandos tinham de evidenciar a capacidade de identificar
e compreender a sequência de Fibonacci e conseguir generalizar recorrendo, para isso, ao
método recursivo ou ao método funcional. Quanto às competências tecnológicas que se
pretendiam desenvolver, eram essencialmente o uso, a navegação e exploração do blogue e
doutros recursos disponíveis na Internet, numa lógica de WebQuests.

Sessão 6
Nesta sessão, houve uma breve discussão acerca das respostas às tarefas da WebQuest
colocadas no blogue, que foram muito similares. Apesar de estarem a trabalhar em equipa, tinham
um grande contacto com os colegas dos outros grupos. Havia um grande espírito de entreajuda e
cumplicidade, não só dentro da sala bem como nos intervalos e nos momentos antes ou após as
sessões, e os trabalhos realizados nas sessões eram um dos temas abordados nessas conversas.
Por isso, não houve discórdia em relação aos resultados obtidos. Alguns tinham acedido ao
blogue e à WebQuest em casa e tinham até pesquisado algumas informações sobre o número de
Ouro. Um dos formandos referiu que, numa dessas pesquisas, encontrou uma fotografia duma
torre em Itália que tinha números da sequência de Fibonacci e outras curiosidades como as
medidas dum cartão de crédito, dos livros ou dos jornais que também estavam relacionadas com o
número de Ouro. A discussão acabou por se centrar mais nas curiosidades da aplicação da
sequência de Fibonacci na natureza que, para eles, era cativante e diferente. Referiram que até
QmR DFKDUDP GLItFLO H TXH Mi QmR VH LULDP HVTXHFHU ³1XQFD PDLV PH YRX HVTXHFHU GLVWR GRV
JDWRV´ ³1HP GRV FRHOKRV´ FRQIRUPH RV UHJLVWRV HIHFWXDGRV QR 'LiULR GH %RUGR GR GLD  Ge
Fevereiro de 2009. A formadora referiu o facto de eles não terem utilizado muito o blogue como
espaço de partilha de dúvidas, troca de ideias e de conhecimentos, ao que eles responderam que
para eles era mais fácil fazer isso pessoalmente.
Nesta sessão, a formadora referiu que a próxima sessão que os formandos iriam ter não seria com
ela, mas com a profissional que os acompanhava que lhes iria fazer o balanço das sessões de
reconhecimento e dizer quem

iria precisar

de

formação

complementar. No entanto,

independentemente de terem formação complementar ou não, todos teriam de realizar outra
WebQuest sobre sequências. Quem tivesse formação complementar iria trabalhar essa WebQuest
nas sessões, quem não tivesse formação complementar iria realizar também essa WebQuest, mas
em casa. Por isso, quem não tivesse acesso à Internet a partir de casa poderia vir à escola utilizar
o computador para poder consultar a WebQuest ou então poderiam aceder à Internet em casa de
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algum familiar ou amigo se assim o conseguissem. A formadora informou ainda que no dia 10 de
Março existiria uma sessão de discussão dos resultados obtidos e todos foram convidados a estar
presentes.

Sessão 7
A sessão seguinte ocorreu no dia 5 de Março, à qual assistiram apenas os formandos que tinham
sido encaminhados para formação complementar na área de MV, pois tinham sido os que
mostraram maiores dificuldades em demonstrar as competências exigidas. Os restantes, como se
tinham mostrado mais autónomos e tinham revelado menos dificuldades, apenas teriam de
realizar uma actividade de demonstração para comprovarem que possuíam as competências
exigidas.
Nas sessões de formação, foi trabalhada uma WebQuest cujo título era ³3DGU}HVQD&RQVWUXomR
&LYLO´Foi escolhido este tema por ser uma área com a qual já todos tiveram algum contacto quer
pelo facto de alguns dos formandos já terem trabalhado no ramo, pelo facto de terem ajudado na
construção da sua própria casa ou em pequenas remodelações que, por vezes, têm de fazer ou
até mesmo por terem familiares ligados a este ramo.
Na primeira sessão, a formadora apresentou a WebQuest a realizar, acedendo ao blogue Padrões
Online e, a partir deste, à WebQuest, conforme ilustra a Fig. 32. Este acesso ainda se encontra
actualmente disponível em http://www.nonio.uminho.pt/webquests/webquest/soporte_horizontal_w.
php?id_actividad=7500&id _pagina=1.

Fig. 32: Página da Introdução da WebQuest ³3DGU}HVQD&RQVWUXomR&LYLO´
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Na Introdução da WebQuest, apresenta-se o tema a trabalhar, padrões na área da construção
civil.

Fig. 33: ,QWURGXomRGD:HE4XHVW³3DGU}HVQD&RQVWUXomR&LYLO´

Nas Tarefas, são apresentados dois problemas que os formandos teriam de realizar. Esses
problemas tentam retratar situações da vida real para ser mais fácil para os formandos
perceberem de que forma é que os padrões estão presentes no dia-a-dia.

Fig. 34: 7DUHIDVGD:HE4XHVW³3DGU}HVQD&RQVWUXomR&LYLO´
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Nas Tarefas pode-se ler:
³26U$PtOFDUpKiYiULRVDQRVSHGUHLURGHSURILVVmRQXPDHPSUHVDGHFRQVWUXomR
civil.
1. Muitas vezes tem de fazer pavimentações. Desta vez, tem de cobrir o chão de um
terraço com pequenos mosaicos de forma hexagonal de acordo com o padrão
representado na figura:

1.1. Complete o número de mosaicos que colocou no final de cada uma das etapas:
1ª etapa

_____ mosaicos laranja e _____ mosaicos castanhos

2ª etapa

_____ mosaicos laranja e _____ mosaicos castanhos

3ª etapa

_____ mosaicos laranja e _____ mosaicos castanhos

1.2. Quantos mosaicos laranja e quantos mosaicos castanhos colocou o Sr. Amílcar
no final da 4ª etapa? Explique como pensou.
1.3. Registe os dados na tabela seguinte e analise como vai variando o número de
mosaicos laranja:

1.4. Seguindo as regras que encontrou, quantos mosaicos laranja terá colocado no
final:
1.4.1. da 6ª etapa? Explique como pensou.
1.4.2. da 27ª etapa? Explique como pensou.
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1.5. Em qual das etapas terá 42 mosaicos laranja? E 118 mosaicos laranja? Explique
como pensou.
1.6. Quantos mosaicos laranja terá numa etapa qualquer que desconhecemos (n)?
Justifique.
1.7. Será que determinar o número de mosaicos castanhos que colocou no final de
cada etapa é assim tão fácil? Responda às mesmas questões colocadas
anteriormente (da 1.3 à 1.6) mas agora para os mosaicos castanhos.
2. Quando comeoRX D WUDEDOKDU QHVWD HPSUHVD JDQKDYD ¼ SRU PrV 7RGRV RV
DQRV

R

VHX

RUGHQDGR

PHQVDO

VRIUHX

XP

DXPHQWR

GH

¼

2.1. Complete todos os espaços em branco relativos ao ordenado mensal que
recebeu em cada ano e a forma como evoluiu essa sequência.

2.2. Complete a tabela e generalize o ordenado mensal que irá receber num qualquer
ano desconhecido (n).

´

No Processo, são apresentadas todas as indicações que os formandos têm de seguir para
realizarem a WebQuest. São também apresentados os Recursos, que serão descritos mais à
frente.
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Fig. 35: 3URFHVVRGD:HE4XHVW³3DGU}HVQD&RQVWUXomR&LYLO´

Na Avaliação, são apresentados os parâmetros que serão tidos em conta no momento da
avaliação e na Conclusão é feita uma sugestão para que o formando continue a investigar de que
forma os padrões estão presentes no dia-a-dia.

Fig. 36: $YDOLDomRGD:HE4XHVW³3DGU}HVQD&RQVWUXomR&LYLO´
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Fig. 37: &RQFOXVmRGD:HE4XHVW³3DGU}HVQD&RQVWUXomR&LYLO´

A formadora explicou de novo o que era uma WebQuest e para que servia, uma vez que havia
formandos que tinham faltado a algumas sessões e que não estavam tão familiarizados com uma
WebQuest. O número de formandos presentes na sessão era menor que o número de formandos
que assistiram às sessões de reconhecimento e, como já tinham trabalhado com WebQuests, em
grupo, a formadora sugeriu que este trabalho fosse realizado individualmente. Assim, a formadora
poderia, mais facilmente, detectar as dificuldades dos formandos. Desta forma, a formadora
poderia dar um apoio mais personalizado a cada um dos formandos. Pretendia, assim, também
saber de que forma seria mais fácil para os formandos trabalhar este tipo de ferramenta, se em
grupo ou individualmente. Durante a sessão de formação, cada formando foi participando,
colocando as suas dúvidas e até intervindo, tentando esclarecer as dúvidas colocadas por outros
colegas. Notou-se, também, um certo espírito de entreajuda, sobretudo quando estavam com
dificuldades em aceder a determinado recurso.
Nesta sessão, os formandos começaram por ler individualmente toda a WebQuest, dedicando
especial atenção às tarefas propostas e ao Processo.
Uns começaram logo por tentar resolver algumas questões das tarefas, enquanto outros optaram
por consultar, primeiro, os recursos disponibilizados. Os que estavam a tentar resolver as tarefas
sem consultarem os recursos começaram a sentir algumas dificuldades, sobretudo nas questões
1.3., 1.5., 1.6 e 1.7. Perante estas dificuldades, os formandos começaram a manifestá-las
oralmente. Os colegas que tinham começado pelos recursos sugeriram-lhes então que os
H[SORUDVVHP³-iFRQVXOWRXRVUHFXUVRV"´³6HWHPGLILFXOGDGHVFRPHFHSHORVUHFXUVRVDVVLPYDL
SHUFHEHUPHOKRURTXHpSHGLGRQmRpGRXWRUD"´³6LPTXHPHVWiFRP dificuldades na realização
GDV WDUHIDV GHYH FRPHoDU SHORV UHFXUVRV p SDUD LVVR PHVPR TXH HOHV VHUYHP´ FRQIRUPH RV
registos efectuados no Diário de Bordo na sessão desse dia.
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Sessão 8
Na segunda sessão destinada ao trabalho com a referida WebQuest, dia 9 de Março de 2009, os
formandos continuaram a explorar os recursos disponibilizados na WebQuest. Alguns tentaram
aceder aos recursos em casa mas os formandos que não tinham tido oportunidade de o fazer
começaram por acabar de consultar todos os recursos disponibilizados. Os restantes formandos
foram resolvendo as tarefas da WebQuest, esclarecendo sempre as suas dúvidas quando estas
surgiam. Para tal, solicitavam a ajuda da formadora ou de um colega que já tivesse conseguido
concluir aquele passo. Continuou a notar-se uma certa colaboração e espírito de entreajuda entre
os formados e, como o estavam a fazer de forma ordeira, a formadora deixou-os partilhar ideias e
³GLVFXWLU´HQWUHVLpois achou que isso poderia ser proveitoso para o sucesso da sessão e para que
eles percebessem melhor o que era pedido. Reparou, também, na satisfação dos colegas que
estavam a ajudar os que estavam mais atrasados na resolução da WebQuest. De certa forma,
estavam a sentir-se orgulhosos e úteis, estavam a conseguir ajudar os colegas, já estavam a
começar a ver a Matemática com outros olhos, estavam a perceber os conteúdos abordados e a
transmiti-los aos colegas. Nos formandos, este tipo de reacção é bastante positiva pois aumenta a
sua auto-estima e a confiança no que estão a fazer. Mais uma vez, e à semelhança do que já tinha
acontecido com a outra WebQuest, os formandos sentiam necessidade de confirmação, por parte
da formadora, do trabalho que iam desenvolvendo. Este aspecto verificou-se sempre ao longo de
todas as sessões de formação, apesar de mostrarem gradativamente menos insegurança
relativamente ao que faziam.
De seguida faz-se uma breve descrição dos Recursos utilizados nesta WebQuest:
9

3RZHU3RLQW³6HTXrQFLDVGH1~PHURV´

Este PowerPoint (anexo 6) foi criado pela formadora e disponibilizado online. A formadora
tentou reunir um conjunto de informação pertinente acerca dos padrões matemáticos e
apresentá-la de forma clara e simples, nomeadamente alguns conceitos, exemplos ilustrativos
e desafios. Ao longo da exploração do PowerPoint, os formandos não mostraram ter grandes
dúvidas, referindo que o que estava lá exposto estava claro e perceptível. Conseguiram
perceber o que era o termo geral e como é que poderiam raciocinar para chegar à lei de
generalização duma sequência e responderam com facilidade às perguntas que estavam no
PowerPoint.

9

Máquina de Padrões

Este recurso, cujo endereço electrónico é http://funschool.kaboose.com/preschool/learnabcs/games/game_crazy_pattern_machine_the.html, à semelhança de outros disponibilizados
nesta WebQuest, encontra-se em inglês. No início, quando a formadora fez a selecção dos
recursos para utilizar na WebQuest, pretendia utilizar sobretudo recursos em português porque
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os formandos, na sua maioria, não tinham muitos conhecimentos de língua estrangeira, mas
como não encontrou os recursos que pretendia em português, optou por arriscar a escolha
destes em inglês. São interactivos, estão bem conseguidos e são atractivos. Logo no início das
sessões, explicou que alguns dos recursos estavam em inglês e que se houvesse dúvidas que
solicitassem a ajuda da formadora para traduzir o que lá aparecia. Se tivessem dúvidas em
casa poderiam sempre pedir a ajuda de algum familiar, consultar um dicionário, enviar um post
a pedir ajuda ou então esclareciam-se essas dúvidas nas sessões. As dúvidas que a formadora
pensou que poderiam surgir, visto que eles não tinham grande domínio da língua inglesa, não
se vieram a confirmar, utilizaram os recursos com relativa facilidade. Foi-lhes perguntado se
HVWDYDP D WHU GLILFXOGDGHV SRU FDXVD GR LGLRPD H HOHV GL]LDP ³1mR LVWR DWp QmR p GLItFLO´
³Pois, como tem imagens, conseguimos perceber minimamente o que é pedido, mesmo sem
SHUFHEHU PXLWR EHP R TXH HVWi Oi HVFULWR´ 1HVWH UHFXUVR WLQKDP GH GHVFREULU D LPDJHPHP
falta na sequência apresentada, escolhendo essa imagem dum conjunto de opções através da
sua selecção com o botão esquerdo do rato. A formadora apenas os ajudou explicando-lhes
que poderiam mudar o grau de dificuldade do jogo e a classe dos elementos da sequência. De
resto, sozinhos, conseguiram utilizar com sucesso este jogo.

Fig. 38: Exemplo de um GHVDILRSURSRVWRVQR5HFXUVR³0iTXLQDGH3DGU}HV´

9

Abra o cofre

1HVWHUHFXUVRpDSUHVHQWDGDD³URGD´GHXPFRIUHHXPDVHTXrQFLDGHQ~PHURVTXHWHULDGH
se completar para posteriormente este se abrir. O seu endereço electrónico é
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/maths/number/number_patterns/play.shtml.

Tinham

SULPHLURGHYHUTXHUHODomRH[LVWLDHQWUHRVQ~PHURVDSUHVHQWDGRVQD³URGD´GHVFREULUTXDLV
seriam os dois números que faltavam e, na tabela que se apresenta do lado direito, escolher
esses números. Depois, com a ajuda do rato, teriam de arrastá-los para o espaço
FRUUHVSRQGHQWHQDVHTXrQFLDGD³URGD´
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Fig.39: ([HPSORGHGHVDILRSURSRVWRQR5HFXUVR³$EUDRFRIUH´

Depois de efectuados esses passos, teriam de descobrir se os números escolhidos eram os que
GH IDFWR IRUPDYDP D VHTXrQFLD RX QmR 3DUD WDO WHULDP GH FOLFDU HP ³8QORFN´ H DJXDUGDU D
resposta por parte do programa.
Os formandos conseguiram chegar à parte de escolher os números e arrastá-los até aos espaços
correspondentes mas não se aperceberam que poderiam verificar se estava correcta a selecção
efectuada. Mesmo alguns dos formandos que fizeram a WebQuest em casa não se tinham
DSHUFHELGRTXHWHULDPGHFOLFDUHP³8QORFN´$FKDYDPTXHEDVWDria arrastar os números e colocálos na roda. A formadora chamou-os à atenção para esse pormenor e, então, foram
experimentando, cada um ao seu ritmo. Alertou-os também para o facto de poderem mudar o nível
de dificuldade do jogo. Acharam muito interessante o facto do cofre se abrir no caso de terem
acertado e estar lá um presente, que ia variando. Depois de descobrirem que havia um prémio
diferente cada vez que abriam o cofre, queriam jogar de novo para ver qual seria a recompensa.

Fig. 40: ([HPSORGH³UHFRPSHQVD´GDDSOLFDomRSRUVH ter preenchido correctamente o padrão apresentado
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9

Jogo com Padrões

Esta aplicação cujo endereço electrónico é http://pbskids.org/cyberchase/webisode_1/web_1game.
html, permitiu treinar um pouco mais o que exploraram nos dois recursos anteriores.
Neste recurso, já houve algumas dúvidas por parte de alguns formandos. Em relação à sequência
A e B, todos conseguiram acertar, uns mais rapidamente, outros precisaram de mais tempo para
responder, mas conseguiram identificar correctamente qual era a forma, a cor e o número da
imagem que faltava na sequência. No que respeita à sequência C, alguns conseguiram resolver
sem dificuldade. No entanto, houve quem sentisse alguma dificuldade na escolha da forma da
figura em falta.

Fig. 41: 5HFXUVR³-RJRFRP3DGU}HV´

Alguns tinham tentado explorar os recursos em casa e, em relação a este, houve um formando
que referiu que tinha escolhido a forma correcta na sequência C mas que, no computador,
aparecia uma mensagem a dizer que estava errado. A formadora perguntou-lhe se ele não se teria
enganado na escolha da cor e do número da imagem em falta e o formando respondeu que não,
mas como o jogo funcionou bem com todos os colegas na sessão, a própria formadora testou-o
várias vezes e não notou qualquer anomalia, inferiu que, provavelmente, o formando estaria
equivocado e teria preenchido de forma incorrecta a sequência sem se aperceber disso.
Foi também um recurso bastante apreciado pelos formandos.

9

Decoração de um quarto

Neste recurso, utilizou-se o QuizFaber, ferramenta já conhecida dos formandos, pois também foi
utilizada na realização do pré-teste. A tarefa é composta por duas perguntas às quais os
formandos responderam sem grandes dificuldades. Estas perguntas envolviam competências
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matemáticas de continuação de padrões matemáticos. À semelhança do QuizFaber já utilizado
anteriormente, também aqui os formandos tinham um tempo limite de 5 minutos para responderem
às questões, que eram de escolha múltipla. Após terem respondido às mesmas ou ter terminado o
WHPSR OLPLWH GHYHULDP FOLFDU HP ³9(5,),&$5´ SDUD VDEHUHP R UHVXOWDGR GR TXL] $t SRGHULDP
saber mais detalhadamente quais as respostas correctas e incorrectas, a data e o tempo que
demoraram a responder às perguntas.

Fig. 423ULPHLUDSHUJXQWDGR5HFXUVR³'HFRUDomRGHXPTXDUWR´

Fig. 43: 6HJXQGDSHUJXQWDGR5HFXUVR³'HFRUDomRGHXPTXDUWR´
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9

Números figurados

Este

recurso

é

uma

página

de

Internet,

disponível

à

http://sites.google.com/site/susananumespeciais/n%C3%BAmerosfigurados,

data
que

em

contém

informação sobre o que são números figurados, mais concretamente os números triangulares,
os números quadrados e os números pentagonais.

Fig. 44: 5HFXUVR³1~PHURV)LJXUDGRV´

Na parte dos números triangulares, houve um formando que detectou a falta de um ponto, porque
assim o número de pontos na imagem não corresponderia aos números apresentados na
sequência abaixo das imagens.

Pontos em falta!
Como todos os
pontos são
equidistantes,
faltam estes
pontos para que
essa condição
se verifique.

Fig. 45: Falhas detectada pelos formandos na parte dos números triangulares

9

Tarefa com Números Triangulares

Este recurso aborda apenas os números triangulares e utiliza uma HotPotatoes do tipo de
preenchimento

de

lacunas

disponível

à

data

no

http://www.malhatlantica.pt/saobruno/Ano08/mat/adicao_html/nume_trian.htm.

endereço
Como

esta
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ferramenta já tinha sido utilizada pelos formandos e como já tinham percebido a explicação do
que eram os números triangulares no recurso anterior, preencheram essas lacunas com
alguma facilidade e rapidez. O que demorou mesmo mais tempo foi inserir as respostas nas
lacunas. Depois, verificaram o resultado e acertaram todos, obtendo 100% de pontuação.

Fig. 46: Recurso ³7DUHIDFRP1~PHURV7ULDQJXODUHV´

9

Termo geral de uma sequência

Este recurso, http://www.interactivestuff.org/sums4fun/sequences.html, foi o último a ser
utilizado e talvez aquele que exigiu um maior esforço por parte dos formandos. Houve
necessidade da formadora dar mais apoio neste recurso pois, no início, não estavam a
perceber bem o que era para fazer nem compreendiam o que estava escrito em inglês.
Algumas das sequências propostas eram mais complexas pelo que tiveram de, à parte, num
rascunho, ensaiar as hipóteses de resposta e escolher a correcta para depois a inserirem na
aplicação. Mas foi útil para perceberem melhor o termo geral duma sequência.

Fig. 47: 5HFXUVR³7HUPRJHUDOGHXPDVHTXrQFLD´

Esta WebQuest tinha como objectivo desenvolver algumas competências matemáticas,
nomeadamente a identificação de padrões, o completamento e continuação próxima (questão 2.2.
da Tarefa proposta), a continuação próxima (questões 1.1., 1.2., 2.1., 2.3. e 2.4.) e mais distante
(questões 1.3. e 2.5.) recorrendo, para isso, ao método recursivo e/ou funcional, e também
competências tecnológicas, mais concretamente o uso do computador e o domínio das
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funcionalidades básicas do mesmo, a navegação e exploração de recursos da Internet e de
produtos multimédia como o blogue e as WebQuests.
Após a exploração de todos os recursos, os formandos foram trabalhando a diferentes ritmos,
terminando alguns mais rapidamente que outros as Tarefas propostas, e a formadora notou que
alguns dos formandos se mostravam um pouco apreensivos na obtenção do termo geral de uma
sequência. Por isso, deu a esses formandos outra tarefa para fD]HUHPD:HE4XHVW³3DGU}HVQR
6XSHUPHUFDGR´UHODFLRQDGDFRPTXHVW}HVGRGLD-a-dia dos formandos. Previamente, a formadora
já tinha seleccionado esta WebQuest para eventualmente utilizar numa sessão caso notasse que
os formados precisavam de trabalhar melhor estes conteúdos, para o caso de alguns terminarem
mais cedo que os colegas ou até mesmo para o caso da realização da WebQuest terminar mais
cedo que o previsto. Apenas um dos formandos realizou esta WebQuest, como se poderá ver
mais à frente, na Análise de Dados. Actualmente, a WebQuest ainda se encontra disponível no
seguinte

endereço

electrónico

http://www.nonio.uminho.pt/webquests/webquest

/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=7517&id_pagina=1.
Na Introdução pode ler-se ³$Wp QR GLD-a-dia, quando vamos ao supermercado lidamos
com padrões sem nos darmos conta!!! Vai ver como eles estão presentes nas promoções que
todos os dias surgem nestes estabelecimentos! 9DPRVHQWmRjVFRPSUDVDRVXSHUPHUFDGR´
Nas Tarefas encontram-se dois problemas relacionados com situações do dia-a-dia que os
formandos teriam de resolver. O primeiro problema relaciona-se com uma promoção de iogurtes
num supermercado e o segundo está relacionado com os talões de desconto em combustível,
situação similar à que acontece nos dias de hoje nalgumas grandes superfícies.

Fig. 48: 7DUHIDVGD:HE4XHVW³3URPRo}HVQR6XSHUPHUFDGR´

123

WebQuests e Blogues na formação de adultos centrada em padrões matemáticos

Nas Tarefas pode-se ler:

³$

$QD

IRL

Do

supermercado

e

encontrou

algumas

promoções.

1. Na secção dos iogurtes, uma marca conhecida está a fazer a promoção de um novo
sabor de iogurtes líquidos ± limão.
Na compra de uma embalagem de 4 iogurtes de aroma oferecem 2 iogurtes líquidos
de limão.

1.1. Quantos iogurtes líquidos de limão oferecem na compra de 16 iogurtes de aroma?
1.2. Quantos iogurtes de aroma temos de comprar para receber como oferta 12
iogurtes líquidos de limão? E se forem 18 iogurtes líquidos de limão?
1.3. Quantos iogurtes líquidos de limão oferecem na compra de um número
desconhecido (n) de iogurtes? (Atenção que só se podem comprar embalagens de 4
iogurtes.)

2. Feitas as compras há que efectuar o pagamento na caixa. Em troca a Ana recebe
um talão de desconto de 5cêntimos/litro de combustível para usar no posto de
abastecimento mais próximo.
2.1. Quanto será o desconto se abastecer 5litros de combustível?
2.2. Complete a tabela seguinte e analise como vai variando o valor do desconto do
combustível:
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2.3. Quanto será o desconto se abastecer 27litros? E se forem 46litros?
2.4. Quantos litros abasteceu se o deVFRQWRIRLGH¼"(VHRGHVFRQWRIRLGH¼"
2.5. Quanto será o desconto se abastecer um número de litros de combustível que
GHVFRQKHFHPRV Q "´

Os recursos utilizados nesta WebQuest foram os mesmos já apresentados anteriormente.
A formadora deu algum tempo para esses formandos tentarem resolver sozinhos as tarefas
propostas. Mostraram-se mais autónomos na realização destas tarefas, talvez por já terem
UHVROYLGR D :HE4XHVW ³3DGU}HV QD &RQVWUXomR &LYLO´ H SHOR IDFWR GD :HE4XHVW ³3DGU}HV QR
SupermerFDGR´ LQFOXLU VLWXDo}HV FRPR DV FRPSUDV QR VXSHUPHUFDGR RX RV GHVFRQWRV QR
combustível, mais frequentes no dia-a-dia e com as quais estão mais familiarizados.
No blogue, no espaço destinado à publicação das respostas às Tarefas de ambas as WebQuests,
apenas se encontravam algumas das questões propostas nas Tarefas. Essa selecção foi feita
previamente pela formadora e teve em conta as questões que poderiam suscitar maiores dúvidas
nos formandos.

Fig. 49: Espaço do blogue destinando à publicação de algumas respostas das Tarefas da WebQuest
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¬ VHPHOKDQoD GD :HE4XHVW ³3DGU}HV QD &RQVWUXomR &LYLO´ WDPEpP HVWD :HE4XHWV SUHWHQGLD
desenvolver algumas competências matemáticas, como a identificação de padrões, o
completamento e continuação próxima e mais distante, recorrendo para isso a estratégias método
recursivas e/ou funcionais, e também competências tecnológicas, nomeadamente o uso do
computador e o domínio das suas funcionalidades básicas, a navegação e exploração de recursos
da Internet e de produtos multimédia como o blogue e as WebQuests.

Sessão 9
Esta sessão decorreu no dia 10 de Março de 2009. Nesta sessão, a formadora sugeriu que
também estivessem presentes os formandos que não tiveram formação complementar. Estes
aceitaram a sugestão e estiveram presentes. Em primeiro lugar os formandos começaram por
colocar no blogue padrões Online, no espaço destinado à WebQuest ³3DGU}HV QD &RQVWUXomR
&LYLO´ DV VXDV UHVSRVWDV UHODWLYDPHQWH jV TXHVW}HV Oi DSUHVHQWDGDV 1HVWD IDVH DOJXQV GRV
formandos começaram a discutir, oralmente, entre si, as respostas para saberem se tinham obtido
os mesmos resultados. Iniciou-se assim a discussão dos resultados obtidos pelos formandos que
não assistiram à formação complementar com os obtidos pelos formandos que assistiram à
formação. Os resultados obtidos pelos formandos que realizaram a WebQuest fora das sessões
FRPSOHPHQWDUHVIRUDPEDVWDQWHSRVLWLYRV$SHQDVVXUJLUDPDOJXPDVG~YLGDVQRVUHFXUVRV³-RJR
FRP3DGU}HV´QRV³1~PHURV)LJXUDGRV´HQR³7HUPRJHUDOGHXPDVHTXrQFLD´PDs rapidamente
as esclareceram. Também existiram algumas dúvidas nas questões 1.3., 1.6. e 1.7. das tarefas
propostas na WebQuest ³3DGU}HV QD &RQVWUXomR &LYLO´ $R GLVFXWLUHP RV UHVXOWDGRV REWLGRV RV
formandos que tiveram formação foram bastante participativos, esclarecendo mesmo as dúvidas
de alguns colegas que não tinham assistido às sessões de formação. Sentiram-se, assim, mais
confiantes e valorizados pois estavam a ensinar os colegas.

Sessão 10
Após a discussão dos resultados obtidos realizou-se, individualmente, o pós-teste. Os formandos
reconheceram que o pós-teste era igual ao pré-teste e foi notório que este já correu bastante
melhor, se bem que alguns ainda estivessem reticentes em algumas questões.

Sessão 11
Esta sessão foi realizada individualmente, em datas variadas, após as sessões de formação
complementar. Nesta sessão, a formadora apresentou aos formandos o dossier pessoal já
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corrigido pelas formadoras das diferentes áreas e explorou com os formandos quais eram as
situações de vida nas quais podiam identificar e explorar padrões matemáticos dentro dos moldes
pretendidos, dando sugestões aos formandos de como o poderiam fazer.

Sessão 12
Esta sessão foi realizada também individualmente. Os formandos apresentaram as produções por
eles desenvolvidas e solicitadas pela formadora, de acordo com as sugestões feitas por esta. A
formadora corrigiu-as e sugeriu algumas alterações.

Sessão 13
Nesta sessão, realizada no dia 26 de Março de 2009, teve lugar a aplicação do Questionário Final.
A formadora aproveitou uma sessão em que os formandos estavam com a profissional de RVCC
para distribuir o questionário final aos formandos. Explicou-lhes que o Questionário era individual e
para preencherem na sessão. Pediu-lhes, também, que fossem sinceros nas respostas que
dessem. Os formandos demoraram cerca de vinte minutos a preencherem o Questionário. Durante
o seu preenchimento, surgiram algumas dúvidas ao nível da compreensão de alguns termos
utilizados nas perguntas, pelo que alguns dos formandos solicitaram ajuda no sentido de
esclarecer essas dúvidas. À semelhança do que aconteceu no Questionário inicial, os formandos
deixaram alguns itens em branco, uns por não lerem com atenção as perguntas, outros por não
saberem bem o que responder.

Sessão 14
Nesta sessão individual, cada formando entregou o seu dossier pessoal, impresso e em formato
digital, corrigido de acordo com as sugestões feitas pelas formadoras, incluindo também a
exploração de algumas situações de vida onde estavam presentes os padrões matemáticos, mais
concretamente as sequências.
A formadora aproveitou também esta sessão para fazer a entrevista, uma vez que já tinha
analisado as respostas dadas no Questionário Final pelos formandos. Pode, assim, esclarecer
algumas dúvidas com que ficou durante a experiência bem como recolher outras opiniões dos
formandos que não tinham sido registadas nem contempladas no Questionário Final.
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6. Tratamento e apresentação de dados
Toda a informação que foi recolhida pela investigadora, notas de campo, registos no diário de
ERUGR SURGXo}HV GRV IRUPDQGRV TXHVWLRQiULRV HQWUHYLVWDV « FRQVWLWXHP DSHQDV PDWHULDO
documental a partir do qual, por meio duma análise e tratamento adequados, serão construídos os
dados.
Erickson (1986: 149), citado em Ventura (2008:  ³UHIHUH TXH Vy SRGHPRV IDODU HP GDGRV GD
LQYHVWLJDomRGHSRLVGRLQYHVWLJDGRUWHUDQDOLVDGRRPDWHULDO´
Nesta perspectiva, todo o material recolhido foi alvo duma análise de conteúdo orientada por
categorias de análise, definidas a priori e emergentes das questões de investigação às quais se
pretendia dar resposta e que os objectivos perseguiam, de acordo com o esquema que se segue:

Fig. 50: Esquema das categorias de análise

Como se pode ver no esquema acima, as categorias encontradas estão relacionadas com as duas
vertentes segundo as quais o estudo foi desenvolvido, nomeadamente as tecnologias informáticas
e uma abordagem matemática centrada nos padrões.
No que concerne às tecnologias informáticas, iniciou-se a análise evidenciando as apetências dos
formandos para o uso do computador, navegação na Internet e em produtos multimédia como os
blogues e as WebQuests e posteriormente foi feita a análise das destrezas e/ou conhecimentos
dos formandos relativamente aos mesmos.
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No que se refere aos padrões, analisou-se todo o material sob três vertentes ± a identificação de
padrões, o completamento de padrões e a continuação próxima e distante de padrões.
Os dados depois de tratados foram apresentados, sendo essa apresentação essencialmente
descritiva, e sistematizados em forma de afirmações evidenciadas com transcrições do diário de
bordo, digitalizações das produções dos formandos, transcrição de excertos das entrevistas e dos
questionários, tabelas e algumas fotografias.
Os dados descritivos permitem que os resultados da investigação contenham os diálogos com os
formandos bem como as suas respostas escritas, de modo a serem interpretadas tal como foram
produzidas. A investigadora procurou conhecer não apenas os métodos usados pelos formandos
mas, essencialmente, o modo como interpretaram uma dada situação, como actuaram perante ela
e que compreensão revelaram dos métodos usados.
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³3RUDQiOLVHGHGDGRVHQWHQGH-se o processo de busca e de organização sistemático
de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram
sendo acumulados, durante o desenvolvimento de qualquer investigação, para que o
investigador aumente a sua própria compreensão desses mesmos materiais e lhe
permita apresentar aos outros aquilo que encontrou´)UDGH 

Neste capítulo dá-se a conhecer a análise do impacto do uso das tecnologias informáticas e duma
abordagem da matemática centrada nos padrões em cinco adultos que frequentavam o processo
RVCC ± nível B3, equivalente ao 9º ano de escolaridade, num CNO, ao nível das competências
tecnológicas e matemáticas definidas nas finalidades e objectivos deste estudo. Será igualmente
analisada a motivação e outras atitudes favoráveis à aprendizagem e à interacção entre
formandos e entre estes e a formadora.
Cada caso começa com uma breve apresentação do formando, onde descrevendo-se o seu
percurso académico, a sua experiência profissional, o motivo e o objectivo do RVCC para o
mesmo. De seguida, detemo-nos mais aprofundadamente sobre o domínio de funcionalidades
básicas do computador; a navegação e exploração de blogues e outros recursos na Internet,
estruturados numa lógica de WebQuests; a construção de uma visão mais positiva e correcta da
Matemática; a identificação, o completamento, a continuação próxima e distante de padrões; a
aplicação dos conhecimentos construídos e as conexões, e também, a motivação, as atitudes e as
interacções entre formandos e entre estes e a formadora.
Os formandos foram escolhidos de acordo com os seguintes critérios: anuência em participar,
assiduidade às sessões, idade, níveis de escolaridade, experiências profissionais e tecnológicas.
É de relembrar que a informação foi recolhida usando as técnicas e os instrumentos anteriormente
referidos: a inquirição, a análise documental e a observação, que foram suportadas por
instrumentos como os questionários, as entrevistas, as conversas informais, o teste, o diário de
bordo, as notas de campo e/ou notas soltas, os registos fotográficos e as produções dos
formandos. Os registos efectuados no diário de bordo ocorreram, geralmente, no final de cada
sessão, tentando-se manter o mais fiel possível à realidade observada.
Relativamente à área de Matemática para a Vida (MV) os formandos envolvidos no estudo não
tinham tido qualquer formação antes de iniciar o processo RVCC, enquanto que na área das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) alguns já possuíam algumas bases - a Joana, a
Suzete e o Serafim já tinham frequentado alguns cursos de informática.
As principais sessões investigativas decorreram nos laboratórios de informática da Escola e em
salas de aula normais, mas também extra-aula, em momentos que os formandos usaram para
trabalharem, reflectirem e discutirem algumas tarefas propostas. Os laboratórios de informática
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possuíam computadores com ligação à Internet em número suficiente para que cada formando
tivesse à sua disposição um computador para trabalhar individualmente.
Já tinham tido um primeiro contacto com a Internet, mas em alguns era visível que existia ainda
algum receio quando tinham de aceder sozinhos às páginas. Quanto à utilização de blogues, só
tinham utilizado, a título de consulta, aquele que o CNO que frequentavam tem para os adultos
que estão a fazer o processo RVCC-nível básico. Relativamente às WebQuests, nunca tinham
usado esta estratégia de aprendizagem guiada.
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1. Fernanda
A Fernanda iniciou o processo RVCC com 45 anos. Concluiu o 7º ano de escolaridade e ainda
frequentou o 8º, mas não o concluiu porque, na altura, não se sentia motivada para tal. Esteve
emigrada durante alguns anos e exerceu várias actividades profissionais: tomou conta de
crianças, foi ajudante num lar de idosos e foi auxiliar de enfermeira num hospital, onde trabalhou
na parte de oncologia e de cuidados paliativos. Mais tarde, regressou a Portugal e estabeleceu-se
por conta própria, abrindo uma perfumaria, negócio que manteve até ao ano de 2002. À data do
estudo em causa, trabalhava como ajudante de lar numa instituição particular de solidariedade
para pessoas portadoras de multideficiências (crianças e adultos).

4XDQGR LQLFLRX R 3URFHVVR 59&& DR SUHHQFKHU R LQVWUXPHQWR GH PHGLDomR ³2 REMHFWLYR GR
59&&SDUDPLP«´TXHFRQVWDGRVHXGRVVLHUSHVVRDOUHIHULXTXH

(VWRXDTXLSRUTXH«FRPRGL]RQRPHpXPDQRva oportunidade. Fiquei sempre com
muita pena de não ter terminado o secundário. Profissionalmente, de momento
consigo ter horários que me permitem frequentar este processo e sobretudo porque
me sinto muito motivada para ir o mais longe que puder.
Penso quH WHUHL PDLV GLILFXOGDGHV HP« ,QIRUPiWLFD SRUTXH UDUDPHQWH XWLOL]R R
computador e Matemática, porque nunca gostei mas também nunca me senti muito
motivada para tentar gostar.

Veio para o processo porque sentia que estava a regredir e que precisava de conviver e aprender.
&RPRUHIHULXQRVHXGRVVLHUSHVVRDO³A vida já me ensinou muita coisa, mas eu continuo à procura
GHVDEHUPDLVPXLWRPDLV«´ID]HQGRWDPEpPDVHJXLQWHFLWDomR³As dificuldades são como as
montanhas, aplainam-se quando passamos por elas´

1.1.Domínio de funcionalidades básicas do computador
No Questionário Inicial realizado, a Fernanda referiu que possui computador pessoal com acesso
à Internet e costuma utilizá-lo, às vezes, em casa, e raramente em locais públicos, possuindo
alguns conhecimentos de Word e Excel. No mesmo questionário, referiu, ainda, que costuma
utilizar o computador para o RVCC, para ouvir música e para fazer os trabalhos exigidos. É de
referir que, neste questionário, a Fernanda não fez referência aos conhecimentos que possuía ao
nível da utilização da Internet, sobretudo ao nível da utilização do email e de motores de busca,
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sobretudo para fazer pesquisas. Referiu também que durante a sua formação escolar nunca
utilizou o computador.
Na fase inicial do Processo RVC, a Fernanda teve um maior contacto com a técnica de
diagnóstico e com a profissional de RVC e, nas sessões realizadas com as mesmas, constatou-se
que a Fernanda iniciou o processo com escassos conhecimentos de Informática. Sabia trabalhar
minimamente na Internet, sabia fazer pesquisas, mas em relação aos restantes programas
mostrava muitas dificuldades, pelo que necessitou de muito apoio na fase inicial. Apesar das suas
dificuldades, a Fernanda mostrou sempre bastante empenho. Foi praticando muito em casa, onde
tinha o apoio da filha, esclarecendo as suas dúvidas, nas sessões, quando estas surgiam e,
assim, foi conseguindo superar as dificuldades sentidas no início. É de realçar a sua dedicação e a
sua força de vontade pela aprendizagem que foram fundamentais para o desenvolvimento das
competências em tecnologias informáticas. Todas estas informações foram transmitidas pela
técnica de diagnóstico e pela profissional de RVC à formadora, antes desta iniciar as sessões com
a Fernanda.
De acordo com os registos efectuados no diário de bordo pela formadora, a Fernanda foi uma das
formandas que teve algumas dificuldades em resolver sozinha algumas das tarefas propostas,
necessitando, com frequência, da ajuda dos colegas de carteira e até da formadora.
Na primeira sessão de reconhecimento, a Fernanda mostrou que possuía as competências
mínimas exigidas ao nível da utilização da Internet, mais concretamente do blogue e do Excel,
apresentando algumas dificuldades conforme os registos efectuados no diário de bordo. Mostrou
também possuir as competências básicas essenciais para trabalhar com um computador:

³1HVWD VHVVmR D )HUQDQGD PRVWURX VDEHU XWLOL]DU UD]RDYHOPHQWH R FRPSXWDGRU
apesar de o fazer mais lentamente que alguns colegas. Sabe ligá-lo e desligá-lo
correctamente; usa adequadamente o rato; abre e fecha uma janela do ambiente de
trabalho; cria e abre pastas e ficheiros; guarda um ficheiro numa pasta de trabalho e
usa o menu Iniciar para abrir um programa quando não existe nenhum atalho no
ambiente de trabalho. Quanto ao Excel, mostrou saber trabalhar minimamente com o
programa atendendo às competências exigidas pelo referencial de competênciaschave. Criou uma folha de cálculo, inseriu números e texto em células, adicionou
limites e cores, formatou células em percentagem e criou diferentes estilos de
gráficos, mas teve alguma dificuldade em utilizar fórmulas lógicas e aritméticas
correctamente à primeira. Quanto à Internet, mostrou competências ao iniciar um
programa de navegação (browser) na Web, possui um email e realizou as tarefas
propostas no blogue sem grandes dificuldades. No entanto, para abrir o endereço do
blogue na Internet teve algumas dificuldades, enganou-se ao escrever o endereço e
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ILFRXXPSRXFRDWUDSDOKDGDVROLFLWDQGRDDMXGDGDIRUPDGRUD´'LiULRGe Bordo ± 15
de Janeiro de 2009

Na sessão 3, foram trabalhados os programas Word e PowerPoint e a Fernanda mostrou estar
à vontade a trabalhar com o Word, por também já estar mais familiarizada com este programa.
Relativamente ao PowerPoint, também mostrou saber utilizar as potencialidades básicas do
programa apesar de ter sentido algumas dificuldades na parte das animações:

³1HVWD VHVVmR, comprovei, de novo, o domínio das funcionalidades básicas do
computador, verificadas na sessão 1, que a Fernanda possui. Utilizou correctamente o
Word para criar um documento, inseriu texto, uma tabela, uma imagem e uma forma
automática, formatou-os e inseriu cabeçalho e rodapé. Quanto ao PowerPoint, utilizouo razoavelmente - criou uma nova apresentação, adicionou texto, imagem, efeitos de
animação e transição entre diapositivos e realizou uma apresentação. A parte onde
demorou mais tempo e sentiu maiores dificuldades foi nos efeitos de animação e
WUDQVLomR´'LiULRGH%RUGR± 12 de Fevereiro de 2009

Depois da sessão 3, a formadora concluiu que a Fernanda possuía as competências tecnológicas
mínimas exigidas para poder realizar as tarefas propostas nas sessões seguintes.
Durante as sessões que teve com a formadora, desde Janeiro até Março, a Fernanda mostrou
evoluções ao nível da destreza na utilização do computador.

³$R ORQJR GDV VHVV}HV GHVGH -DQHLUR GH  DWp KRMH SXGH FRPSURYDU TXH D
Fernanda evoluiu ao nível do domínio das funcionalidades básicas do computador.
Agora já usa com maior destreza o computador e os seus acessórios, como por
exemplo o teclado, apesar de ainda o fazer mais lentamente que alguns colegas.
Quanto à utilização da Internet, já mostra maior confiança no que faz e maior destreza
na sua utilização. Por exemplo, na segunda WebQuest, foi visíveO HVVH PDLRU ³j
YRQWDGH´UHODWLYDPHQWHjSULPHLUD:HE4XHVWRQGHHVWDYDXPSRXFRPDLV³SUHVD´1R
entanto, por vezes, para abrir um endereço na Internet ainda sente algumas
dificuldades, sobretudo se se engana a escrever o endereço, mas já tenta descobrir
VR]LQKDRQGHHUURX´
Diário de Bordo ± 10 de Março de 2009
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1.2. Navegação e exploração de recursos na Internet, nomeadamente WebQuests e blogues
A Fernanda já tinha tido um primeiro contacto com um blogue, quando utilizou, a título de
consulta, o do CNO TXHIUHTXHQWDYD$RWHURSULPHLURFRQWDFWRFRPREORJXH³3DGU}HV2QOLQH´
criado especificamente para este estudo, sentiu algumas dificuldades ao introduzir o endereço
na barra de endereços do browser, conforme o registo no diário de bordo, mas com a ajuda da
formadora conseguiu aceder ao mesmo.

³$ )HUQDQGD HQJDQRX-se ao digitar o endereço do blogue Padrões Online ±
http://padroesonline.wordpress.com ± na barra de endereços. Como não conseguia
DFHGHU DR EORJXH FRPHoRX ORJR D GL]HU ³1mR FRQVLJR R PHX FRPSXWDGRU QmR Gi´
Então, fui até ela, verifiquei o seu computador e vi que a Fernanda tinha digitado mal o
endereço do blogue. Fi-la ver onde se tinha enganado e pedi-lhe que escrevesse de
novo o endereço, mas correctamente. Assim fez e conseguiu então acHGHUDREORJXH´
Diário de Bordo ± 15 de Janeiro de 2009

Ultrapassada esta dificuldade, acedeu ao blogue e realizou com facilidade a tarefa proposta
enviando com facilidade um comentário com o seu nome e a sua actividade profissional.

³ $ )HUQDQGD Mi SRssuía uma conta de correio electrónico, por isso foi mais fácil, só
teve de escrever o comentário de resposta e submetê-lo.
«
Formadora - D. Fernanda está a conseguir?
Fernanda - Sim doutora, até nem é muito difícil.
Passado algum tempo ³$K QyV YHPRV DV respostas uns dos outros. Já cá estão
WDQWDV´Diário de Bordo ± 15 de Janeiro de 2009

Como já se referiu, na sessão 2, realizou-se o pré-teste. As duas primeiras tarefas foram
realizadas recorrendo ao computador e à Internet, mais concretamente ao blogue Padrões Online.
Na primeira tarefa proposta, a Fernanda não apresentou grandes dificuldades ao nível do acesso,
utilização e navegação do blogue, identificando o espaço do blogue onde estavam os links para a
realização das três questões desta tarefa, acedendo aos mesmos. Começou por resolver as duas
primeiras questões, demonstrando facilidade na utilização do QuizFaber (ver anexo 4 II ± Tarefa
1). Já na terceira questão, ao utilizar o HotPotatoes (ver anexo 4 II ± Tarefa 1), sentiu algumas
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dificuldades pois não compreendeu, à primeira, como deveria escolher as suas opções de
resposta:

³'HVWD YH] D )HUQDQGD Mi FRQVHJXLX DFHGHU DR EORJXH VHP DMXGD LQVHULQGR
correctamente o endereço do mesmo na barra de endereços. Já no blogue, identificou
a primeira tarefa e intuitivamente percebeu onde tinha de clicar para aceder às
questões. Ao clicar no primeiro link, foi encaminhada para a página do QuizFaber que
pede a introdução do nome do utilizador. Aqui, a formadora teve de lhe dar a
indicação que teria de preencher esse campo. Escreveu o seu nome e clicou em
começar, apareceu-lhe, então, a página com as duas questões e as indicações que
devia seguir. Perguntou como teria de fazer para escolher a opção correcta: É só
FOLFDU QD ³EROLQKD´", ao que respondi afirmativamente. Enquanto respondia às
questões, o tempo limite que tinha para realizar esta tarefa esgotou-se, pelo que a
própria aplicação mostrou automaticamente o resultado do Quiz. Regressou à pagina
do blogue e clicou no link que lhe deu acesso à página do HotPotatoes onde era
apresentada a terceira questão. Neste, também perguntou como haveria de fazer para
responder à questão apresentada. Expliquei-lhe como haveria de proceder,
escolhendo, na caixa pendente, em cada espaço, a letra correspondente à opção
correcta. A Fernanda perguntou: Neste também há limite de tempo? ao que lhe
UHVSRQGLTXHQmR´'LiULRGH%RUGR ± 5 de Fevereiro de 2009

Quanto à segunda tarefa proposta, a Fernanda não apresentou dificuldades ao nível da utilização
do PowerPoint. Uma vez que já se encontrava na página do blogue, facilmente identificou o
espaço onde se encontrava a segunda tarefa e lá acedeu ao PowerPoint que apresentava o
problema e as suas condições, visualizando todos os diapositivos sem problemas, voltando atrás
para os reler quando era necessário.
Nas sessões seguintes, foi introduzida e utilizada a WebQuest como estratégia de aprendizagem
guiada. Foram trabalhadas, como já se referiu anteriormente, duas WebQuests, a primeira das
quais foi realizada em grupo e a segunda individualmente.
A primeira WebQuest, ³Concurso Sorte Tripla´ IRL WUDEDOKDGD GXUDQWH WUrV VHVV}HV H LPSOLFRX D
utilização da Internet, mais propriamente do blogue, a partir do qual acediam à WebQuest a
realizar.
A Fernanda formou um grupo com a Joana, outra adulta deste estudo, por sinal a que estava
sentada mais perto de si.
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Quando foi proposta a primeira tarefa, a constituição duma equipa, a escolha do nome para a
mesma e a divulgação dessa informação no blogue através dum comentário, a Fernanda e a
Joana gostaram da ideia e realizaram essa tarefa com relativa facilidade.

³2 JUXSR GD )HUQDQGD H GD -RDQD DFHGHX DR EORJXH HVFUHYHQGR R HQGHUHoR
electrónico na barra de endereços. No espaço dedicado à primeira tarefa a realizar na
WebQuest, escreveram um comentário onde se identificaram e indicaram o nome da
equipa. Foi a Joana que o escreveu e o submeteu, sempre sob o olhar atento da
)HUQDQGD´'LiULRGH%RUGR± 19 de Fevereiro de 2009

Realizada esta primeira tarefa, a Fernanda e a Joana começaram por ler a WebQuest com
atenção,

principalmente

a

parte

das

tarefas,

explorando

e

consultando

os

recursos

disponibilizados. Foram uma das equipas que referiu que se tivessem as questões em formato
papel seria mais fácil para se organizarem e fazerem as tarefas propostas.
Neste grupo, a Joana mostrou possuir maior facilidade e destreza na utilização do computador
relativamente à Fernanda, por isso optaram por trabalhar apenas num computador, neste caso no
computador da Joana. No entanto, foram alternando a utilização do mesmo, ora estava a
Fernanda a utilizá-lo, ora estava a Joana.
Enquanto não tinham as questões impressas, tentaram ir tirando algumas notas do que iam
consultando, navegando na WebQuest entre os diferentes componentes e consultando os
recursos.
Após a formadora ter fotocopiado o documento em Word com as questões e o ter distribuído pelas
equipas, começaram a tomar algumas notas nas questões para as quais já tinham encontrado
alguma informação (ver anexo 7.2.1.).
Ao explorarem o terceiro recurso disponibilizado, a aplicação multimédia que ilustra o problema
dos coelhos, sentiram algumas dificuldades, não perceberam onde haviam de clicar nem como
haviam de utilizar a aplicação.

³)HUQDQGD± O que é para fazer aqui não estou a perceber?
Joana ± Pois também nãR SHUFHER LVWR GHYHULD ID]HU DOJXPD FRLVD«´ Diário de
Bordo ± 19 de Fevereiro de 2009

A formadora deu-lhes, então, alguma ajuda, explicando qual era a funcionalidade da aplicação,
chamando-lhes a atenção para a importância da aplicação:
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³$SyV XPD EUHYH explicação do que era uma WebQuest e qual a sua finalidade, a
Fernanda e a Joana começaram a utilizá-la, navegando entre as suas várias
componentes, lendo a informação disponibilizada e consultando os recursos
apresentados. Inicialmente sentiram alguma dificuldade, sobretudo a Fernanda, em
orientar-se na navegação da WebQuest e na consulta de recursos, tendo necessidade
de abrir e fechar os recursos várias vezes para seleccionarem a informação
SUHWHQGLGD´'LiULRGH%RUGR± 25 de Fevereiro de 2009

Durante as sessões, a formadora chamou a atenção para o facto de poderem consultar o blogue e
a WebQuest fora das sessões e a Fernanda fê-lo, conforme os registos efectuados no diário de
bordo.

³1RLQtFLRGDVHVVmRYHULILTXHLVHRVJUXSRVWLQKDPIHLWRDOJXPWUDEalho de casa e se
existiam algumas dúvidas. A Fernanda tinha acedido ao blogue a partir de casa para
tentar terminar a segunda tarefa proposta e resolveu sem grande dificuldade as
TXHVW}HV´'LiULRGH%RUGR± 25 de Fevereiro de 2009

Depois de terem respondido a todas as questões presentes nas tarefas da WebQuest,
organizaram-se e confirmaram o que deveriam colocar em cada resposta e acederam ao blogue
para lá colocarem as suas respostas à primeira e segunda tarefas da WebQuest ³Concurso Sorte
7ULSOD´. Cada uma dessas tarefas tinha um espaço próprio onde tinham de colocar as respectivas
respostas. Facilmente identificaram e acederam a esse espaço, clicando na opção adequada para
escrever um comentário (anexo 7.2.2.). Dividiram entre elas o trabalho - primeiro escreveu uma o
comentário, enquanto a outra ditava e confirmava o que a colega ia escrevendo e, depois,
trocaram de posição. Utilizaram sempre o nome e o email da Joana, pois foi o que utilizaram
quando enviaram o primeiro comentário e cada vez que escreviam um novo comentário esses
campos já apareciam preenchidos. À medida que terminavam de colocar as respostas na caixa da
descrição do comentário, submetiam-no e verificavam o que os colegas já tinham submetido
também.
Na sessão 6, em que houve uma discussão dos resultados obtidos na WebQuest, a Fernanda
referiu que, no início, achou a WebQuest um pouco difícil pois exigia muito mais empenho e
concentração por parte dos formandos, no entanto, gostou muito de a ter trabalhado, aprendeu
muitas coisas novas:
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³$)HUQDQGDUHIHULXTXHWLQKDIHLWRXPDVSHVTXLVDVHPFDVDDFHUFDGH)LERQDFFLHGD
sua sequência. Referiu que achou muito interessantes as curiosidades e as aplicações
TXHHVWDWLQKDQDQDWXUH]DQDDUWH«)DORXWDPEpPTXHLULD OHUGH QRYR R OLYUR³2
CóGLJR GD 9LQFL´ SDUD Oi SURFXUDU DV UHIHUrQFLDV D )LERQDFFL H j VHTXrQFLD GH
Fibonacci, pois quando leu o livro não se recordava disso. Referiu ainda: Bem, assim
já gosto muito mais da Matemática´'LiULRGH%RUGR± 26 de Fevereiro de 2009

Após a realização desta WebQuest em grupo, foi proposta a realização duma outra WebQuest,
³3DGU}HVQD&RQVWUXomR&LYLO´TXHWHYHWDPEpPDGXUDomRGHWUrVVHVV}HVPDVTXHIRLUHDOL]DGD
individualmente.
A Fernanda assistiu a estas três sessões, para poder melhorar a sua destreza na utilização do
computador - na navegação e exploração de blogues e WebQuests e também por ter apresentado
algumas dificuldades durante a realização do pré-teste, sobretudo na continuação distante duma
sequência e por ter uma imagem negativa da Matemática.
Na primeira sessão em que se trabalhou esta WebQuest, depois da formadora fazer uma breve
apresentação da mesma, a Fernanda começou por iniciar o browser na Web e escrever o
endereço do blogue padrões Online na barra de endereços e, assim, aceder ao blogue. Neste,
identificou o espaço onde era referida a WebQuest a realizar e o local onde estava o link de
acesso à mesma.
A Fernanda começou por ler atentamente a WebQuest disponibilizada no blogue. Leu tudo com
bastante atenção e começou por explorar a parte dos recursos.

³)HUQDQGD - Agora vou começar pelos recursos, é melhor. No outro trabalho que
fizemos foi mais fácil de fazer depois de termos lido os recursos´'LiULRGH%RUGR± 5
de Março de 2009

Consultou os vários recursos disponibilizados pela ordem pela qual eram apresentados e já se
notaram algumas evoluções no que diz respeito à utilização do computador e da Internet,
sobretudo no blogue e nos recursos disponibilizados pela WebQuest.

³(QWUH D UHDOL]DomR GHVWDV GXDV :HE4XHVWV QRWD-se uma evolução na Fernanda,
talvez por já estar familiarizada com este conceito de WebQuest. Apesar de, por
vezes, não conseguir aceder, à primeira, ao blogue, por algum engano na digitalização
do endereço, já mostra mais confiança e uma atitude mais positiva, mostrando-se já
mais autónoma na utilização do blogue e das WebQuests. Verifica-se uma maior
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destreza na utilização individual desta WebQuest e na navegação da mesma,
DFHGHQGRDRVUHFXUVRVFRQVRDQWHDVQHFHVVLGDGHV´'LiULRGH%RUGR± 5 de Março de
2009

1R UHFXUVR ³0iTXLQD GH 3DGU}HV´ DSHQDV VH DSHUFHEHX FRPR SRGHULD PXGDU R JUDX GH
dificuldade dos padrões apresentados quando uma colega, que ia mais avançada na exploração
da WebQuest, lhe disse que tinha de clicar na secção correspondente ao grau de dificuldade
SUHWHQGLGR GHVORFDQGR DVVLP R SRQWHLUR GD URGD ³'LILFXOW\´ (VVD PHVPD FROHJD WDPEpP D
ensinou a modificar os motivos dos padrões apresentados.
No anexo 7.3.1. ± Máquina de Padrões ± estão alguns exemplos das opções feitas pela formanda
nas sequências apresentadas em alguns dos enigmas que resolveu. Trabalhou sequências com
um grau de dificuldade variável e, como acertava nas opções correctas, não se colocou a situação
do que teria de fazer se errasse a escolha a opção.
Na aplicação Abra o Cofre (anexo 7.3.1), a Fernanda não percebeu que tinha de arrastar os
números da tabela do lado direito para a posição correcta na roda do cofre, pensava que era só
seleccioná-los. Após esse esclarecimento por parte da formadora, conseguiu preencher
correctamente os espaços em branco, clicando no número escolhido na tabela do lado direito e
arrastando-o até à posição pretendida na roda do cofre, repetindo este procedimento até estarem
todos os espaços preenchidos. No entanto, esteve algum tempo de volta destes enigmas e utilizou
a calculadora para efectuar alguns cálculos enquanto falava em voz alta. Foi uma das formandas
que não se apercebeu que tinha de clicar em UNLOCK para abrir o cofre e ver qual era o prémio
que lá estava dentro. Após ter completado correctamente três sequências, a formadora sugeriu-lhe
que alterasse o nível de dificuldade da sequência na seta vermelha que aponta para o lado direito,
DRODGRGDLQGLFDomRGR³FRGH´HUHVROYHXPDLVDOguns dos desafios apresentados (anexo 7.3.1. ±
Abra o Cofre). *RVWRX EDVWDQWH GHVWH UHFXUVR GHYLGR j ³UHFRPSHQVD´ GLIHUHQWH TXH D DSOLFDomR
tinha cada vez que se preenchia correctamente a sequência apresentada. Cada vez que fazia um
dos desafios queria fazer outro para ver qual era o prémio que estava dentro do cofre.
2UHFXUVR³-RJRFRP3DGU}HV´pFRPSRVWRSRUWUrVWDUHIDV$)HUQDQGDFRPSUHHQGHXTXHWHULDGH
seleccionar uma forma, um número e uma cor, de maneira a descobrir qual era o elemento que
faltava na sequência apresentada em cada uma das tarefas (anexo 7.3.1.). Clicou com o botão
HVTXHUGRGRUDWRHPFDGDXPDGDVRSo}HVHVFROKLGDVHGHSRLVSHUJXQWRX³(DJRUDpSDUDID]HU
R TXr"´ HQWmR D IRUPDGRUD GLVVH-OKH SDUD FOLFDU HP ³*2´ SDUD SRGHU DYDQoDU SDUD D WDUHID
seguinte, se continuasse na mesma tarefa era sinal que as escolhas efectuadas não eram a
combinação correcta.
Relativamente ao QuizFaber ³'HFRUDomRGHXP4XDUWR´D)HUQDQGDUHFRQKHFHX-o pois já o tinha
utilizado no pré-teste. Autonomamente, escreveu o seu nome no campo próprio e acedeu à página
onde estavam as perguntas. Aqui demorou mais tempo, não por ter dificuldades em trabalhar com
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o QuizFaber mas porque teve de contar várias vezes os elementos da sequência e ver a posição
dos mesmos para depois escolher as opções correctas. Feita a selecção das opções, clicou em
³9(5,),&$5´HDXWRPDWLFDPHQWHDSDUHFHXDSiJLQDFRPRVUHVXOWDGRVGR4XL] DQH[R 
2UHFXUVR³1~PHURV7ULDQJXODUHV´IRLFRQVXOWDGRSHODIRUPDQGDTXHR OHXDWHQWDPHQWHPDVTXH
não se apercebeu das falhas que existem nalgumas figuras.
2VGRLV~OWLPRV5HFXUVRV³7DUHIDFRP1~PHURV7ULDQJXODUHV´H³7HUPRJHUDOGHXPDVHTXrQFLD´
foram consultados pela Fernanda em casa, uma vez que não conseguiu consultar todos os
recursos na aula:

³(QWUHWDQWRWHUPLQRXDVHVVmRHD)HUQDQGDFRPHQWRX³Isto é giro. Vou fazer em casa
os outros, está bem?´$RTXHDIRUPDGRUDUHVSRQGHXTXHRSRGLDHGHYHULDID]HUH
GLVVH DRV RXWURV FROHJDV SDUD ID]HUHP R PHVPR VH WLYHVVHP HVVD RSRUWXQLGDGH´
Diário de Bordo ± 5 de Março de 2009

Na sessão seguinte, sessão 7, a formadora perguntou à Fernanda se tinha consultado esses
recursos em casa, ao que a formanda respondeu afirmativamente. A formadora perguntou-lhe se
não havia dúvidas e se queria consultar esses recursos, ali na sessão, mas a formanda disse que
tinha de sair mais cedo por motivos pessoais e, por isso, preferia fazer as outras tarefas propostas
para essa sessão. A formanda tinha também começado, em casa, a resolução das questões das
Tarefas da WebQuest em formato papel (anexo 7.3.2.). A formadora deu algum tempo à formanda
para completar essa resolução. Como a formanda já tinha feito as tarefas propostas para essa
sessão e apresentava ainda algumas dúvidas, a formadora sugeriu que a Fernanda chegasse
mais cedo na sessão seguinte para fazer a consulta dos dois últimos recursos com a formadora,
para esclarecer algumas dúvidas que afinal ainda persistiam.
Na sessão seguinte, a Fernanda chegou um pouco mais cedo, cerca de vinte minutos, e explorou,
então, os dois últimos recursos na presença da formadora.
No ReFXUVR ³7DUHID FRP 1~PHURV 7ULDQJXODUHV´ QmR WHYH GLILFXOGDGHV DR XWLOL]DU R +RW3RWDWRHV
preencheu correctamente as lacunas e verificou o resultado. Achou esta tarefa bastante acessível.

Diário de Bordo ± 10 de Março de 2009 ± ³Esta é fácil. É sempre a soPDUPDLVXP´

No último recurso, sentiu algumas dificuldades para descobrir o termo geral dos exemplos
apresentados na aplicação. Neste recurso sabia que tinha de preencher os espaços em branco,
TXHDRSomR³+LQW´QHVWDDSOLFDomRVHUYLDSDUDDDMXGDPDVTXDQGRFOLFDYD³&KHFN$QVZHU´QmR
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compreendia bem o que estava escrito no texto a vermelho, devido ao facto deste se encontrar em
inglês.
Entretanto, já os colegas tinham chegado à aula e já tinham começado a trabalhar na WebQuest,
fazendo a última tarefa que faltava: colocar no blogue as respostas a algumas das questões das
Tarefas. A Fernanda procedeu, então, a essa última tarefa, acedeu ao blogue, e no espaço
destinado à publicação das respostas a esta WebQuest, escreveu o seu comentário e submeteu-o
(anexo 7.3.3.).
Durante a discussão sobre as respostas dadas por todos no blogue, a Fernanda referiu que não
achou a WebQuest difícil. Como já tinha trabalhado com a outra WebQuest antes, esta já tinha
sido mais fácil. Quanto aos recursos disponibilizados D RSLQLmR GD )HUQDQGD IRL TXH ³foram
suficientes para compreender as sequências e o termo geral, eram bastante divertidos e não eram
PXLWRGLItFHLVGHHQWHQGHU«$WpFRQVXOWHL-os em casa e estive de novo a fazê-los´
Durante as três sessões em que se trabalhou esta WebQuest, a Fernanda mostrou já alguma
autonomia na sua exploração mas não deixou de solicitar a ajuda da formadora para confirmar se
o que estava a fazer estava correcto ou não, mostrando, assim, ainda alguma insegurança:

³&DGDYH]TXHWHUPLQDva a consulta de um recurso, a Fernanda perguntava-me a mim
ou a um colega que estivesse mais avançado se aquilo que tinha feita era o exigido.
Tem uma grande necessidade de confirmação para ter a certeza que está a trabalhar
bem. Mostra, ainda, alguma insegurança no que está a fazer. Tem receio de não ver
ou fazer tudo o que os recursos permitem fazer. Mas já é notória a sua evolução ao
nível da destreza na utilização do computador, já se consegue orientar melhor sozinha
no que está a fazer e nos passos que tem de dar. Na outra WebQuest estava bastante
GHSHQGHQWHGDRSLQLmRGD-RDQD´'LiULRGH%RUGR± 5 de Março de 2009

Terminado o trabalho com as duas WebQuests, chegou o momento de realizar a avaliação da
formação, tendo sido realizado, de novo, o teste realizado no início do estudo.
Desta vez, a Fernanda utilizou o blogue e as várias aplicações necessárias para resolver as duas
primeiras questões do teste sem grandes dificuldades.
Uma vez que quando se iniciou este estudo, a Fernanda apresentava algumas dificuldades ao
nível de competências tecnológicas, ao longo deste enriqueceu-se mais ao nível das
funcionalidades básicas do computador e da utilização da Internet. Aprendeu a participar num
blogue e a utilizar uma WebQuest, pois nunca o tinha feito. Durante as sessões, mostrou uma
crescente autonomia, destreza e confiança na exploração e navegação tanto no blogue como nas
WebQuests, apesar de ainda continuar bastante dependente da confirmação de que está a
trabalhar bem.
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No Questionário Final, a Fernanda referiu que foi fácil usar o computador para estudar este tema
dos Padrões Matemáticos.
5HODWLYDPHQWH j XWLOL]DomR GR EORJXH ³3DGU}HV 2QOLQH´ UHIHULX QR PHVPR TXHVWLRQiULR TXH QmR
teve dificuldades em aceder ao mesmo nem aos recursos lá disponibilizados. Achou fácil a
navegação e o envio de comentários para o mesmo. Ainda neste questionário, referiu que, quanto
às duas WebQuests trabalhadas, a navegação foi fácil e tinham recursos relevantes para o tema
abordado. No que diz respeito ao aspecto gráfico do blogue e das WebQuests, considerou-o
agradável.
Ainda no mesmo questionário, referiu que gostou muito de abordar o tema dos padrões usando
estas tecnologias informáticas. Apesar de não conhecer estas ferramentas nem ter a noção
correcta do que eram os padrões, achou fácil trabalhar com elas. Na sua opinião, a utilização
desta metodologia ajudou-a bastante a desenvolver competências tecnológicas ao nível do
domínio de funcionalidades básicas do computador, na utilização do blogue e das WebQuests, na
exploração de recursos na Internet, nomeadamente nas WebQuests e na pesquisa de informação.
Quanto às diferentes interacções que se podem estabelecer entre os vários intervenientes, a
Fernanda teve uma opinião muito favorável considerando que a utilização destas tecnologias
informáticas: permitiu uma maior interacção com os colegas, ajudou-a a desenvolver e/ou construir
os seus conhecimentos/competências e os(as) dos colegas, permitiu a colaboração e o trabalho
de grupo e a auto-aprendizagem. No entanto, considerou que a utilização do blogue e das
WebQuests contribuiu pouco para: tornar as sessões mais interessantes, motivá-la para procurar
mais informação, directa ou indirectamente relacionada com o tema abordado e para a tornar mais
activa e responsável na demonstração das competências exigidas.
Gostou muito de ter utilizado estas tecnologias informáticas. Por tudo isto, gostaria que as outras
áreas do RVCC adoptassem esta metodologia de trabalho.
Após o Questionário Final, foi realizada uma entrevista com o objectivo de esclarecer algumas das
respostas dadas pela formanda que, na opinião da formadora, eram um pouco contraditórias com
a sua atitude ao longo das sessões. A formadora questionou-a sobre qual era a sua opinião
acerca da utilização destas tecnologias informáticas nas sessões, quais eram os pontos positivos
HQHJDWLYRVTXHWLQKDDDVVLQDODU$)HUQDQGDUHVSRQGHX³Achei que foi muito útil e interessante.
Devo confessar que, no início, achei difícil ter de trabalhar com o computador e perceber a matéria
não foi fácil. Além do mais, isto exige muito mais de nós do que uma sessão normal em que
estamos mais tempo a ouvir do que a participar. Temos de estar sempre muito atentos, obriga-nos
a ser mais participativos e depois de um dia de trabalho não é fácil´ Quando a formadora a
interrogou se preferia este tipo de metodologias com recurso às tecnologias informáticas ou se
SUHIHULDDPHWRGRORJLDWUDGLFLRQDODIRUPDQGDUHVSRQGHX³Como já referi, neste tipo de sessões
temos de estar muito mais atentos e ser mais participativos, sobretudo se for um trabalho de
grupo, porque os colegas estão dependentes de nós. São dois métodos diferentes. Se calhar um
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ERFDGR GH FDGD p R LGHDO´ A formadora perguntou-lhe também se esta metodologia tornou as
sessões mais interessantes, ao que a Fernanda respondeu: ³SDUD PLP IRUDP EHP PDLV
interessantes, eu até não gostava nada de Matemática e foi uma maneira diferente de ver e
DSUHQGHUDVFRLVDV´

1.3. Imagem da Matemática
No Questionário realizado inicialmente, a Fernanda revelou não gostar de Matemática e referiu
que a utiliza raramente na sua actividade profissional e no seu dia-a-dia pessoal/particular. Na
actividade profissional, referiu que a utiliza sobretudo para preparar a medicação, os antibióticos e
fazer as pesagens e no seu dia-a-dia utiliza-a para fazer a gestão do orçamento familiar.
De acordo com a opinião expressa nesse questionário, a Fernanda considera que a matemática é
sinónimo de cálculo; que o gosto pela matemática não se pode desenvolver, ou se tem ou não se
tem; que o mais importante em Matemática é conhecer as fórmulas e saber aplicá-las, por isso,
concorda plenamente que os professores devem mostrar para que servem as matérias e onde se
aplicam. A formanda referiu concordar plenamente que a Matemática não se estuda usando o
computador e a Internet, mostrando aqui alguma contradição com o facto de achar importante o
uso do computador e da Internet nas sessões de Matemática. Também assinalou concordar
plenamente com o facto do uso do computador e da Internet nas sessões de Matemática
contribuírem para que a Matemática seja mais activa, viva e dinâmica e concordou que estimulam
a imaginação e promovem o desenvolvimento de novas ideias; permitem ao aluno estudar ao seu
ritmo, realizar trabalhos de pesquisa, repetições sucessivas para que se estude Matemática e
permitem que o aluno vá tomando consciência do que já sabe ou não. Concordou pouco com o
facto do uso do computador e da Internet contribuírem para uma visão mais positiva da
Matemática; para uma aprendizagem mais independente, autónoma e responsável; para que se
aprenda de forma mais significativa; que permitem perceber melhor as aplicações que a
Matemática tem no dia-a-dia e só servem para nos distrairmos um bocado e não concordou com o
facto de contribuírem para que se perceba melhor a importância e a utilidade da Matemática.
Assim, inicialmente a formanda tinha uma imagem negativa acerca da Matemática, não gostava
desta disciplina desde os tempos de escola. Segundo a mesma, sempre teve dificuldades nesta
área e como não a compreendia, criou essa imagem.
Após a realização do pré-teste, isso mesmo foi evidente:

³Ó doutora, olhe, eu entrego assim, não vou fazer mais! Isto não me correu nada bem,
tive aqui imenso tempo nas outras perguntas e tenho muitas dificuldades a
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Matemática, por isso já sei que tenho de ter formação e até prefiro, porque preciso.
Nunca gostei de Matemática e sempre tive dificuldades´ 'LiULR GH %RUGR ± 5 de
Fevereiro de 2009

Durante o estudo, a Fernanda foi mudando a imagem que tinha acerca da Matemática.
Aquando da realização da primeira WebQuest, o grupo da Fernanda e da Joana referiu que, de
todos os recursos consultados nesta WebQuest, aqueles que mais gostaram foram do quarto e do
quinto, porque ficaram a conhecer as várias aplicações da sequência de Fibonacci na natureza,
bem como o Número de Ouro, do qual nunca tinham ouvido falar:

³)HUQDQGD- Que giro, nas flores também se aplica! Que engraçado! E no ananás, no
FRUSRKXPDQRQRJLUDVVRO«1XQFDWLQKDSHQVDGRQLVVR
«
É mais um Q~PHURTXHDSUHQGLGHVGHTXHHVWRXDTXLQRSURFHVVRRʌHRQ~PHURGH
ouro´'LiULRGH%RUGR± 19 de Fevereiro de 2009

No último recurso desta mesma WebQuest, é feita referência à presença da sequência de
Fibonacci na literatura e no cinema, nomeadamenWHQROLYUR³2&yGLJR'D 9LQFL´$)HUQDQGDMi
tinha lido o livro mas não se recordava da referência à sequência de Fibonacci. Depois de
consultar este recurso, a Fernanda manifestou interesse em ler de novo o livro, para tentar
compreender melhor toda a história que se passa no mesmo e de que forma é que a Matemática
está lá presente.
A Fernanda teve, ao longo deste estudo, oportunidade de ver situações do dia-a-dia onde a
Matemática se aplica e de que forma ela se aplica, compreendendo, assim, melhor o mundo que a
rodeia, sem recorrer a grandes cálculos, descobrindo até algumas fórmulas, mudando, assim, a
sua opinião acerca da Matemática e a imagem negativa que tinha acerca da mesma.
No Questionário Final, a Fernanda referiu que a utilização do blogue e das WebQuests ajudaramna muito a construir uma visão mais positiva e correcta da Matemática.
A formadora perguntou-lhe qual era agora a imagem que tinha acerca da Matemática, se mantinha
a imagem que tinha antes deste estudo ou se a tinha modificado, ao que a Fernanda respondeu:
Agora já vejo a Matemática duma maneira diferente. Gostei de aprender todas estas coisas nas
sessões, o Fibonacci que nem fazia ideia do que era e o termo geral. Foi menos complicado do
que eu pensava, porque nunca gostei de Matemática e até gostei destas sessões e do que
aprendi.
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1.4. Identificação, completamento, continuação próxima e distante de padrões
A sessão 2 foi a primeira sessão onde a Fernanda teve um primeiro contacto com os padrões,
através da realização do pré-teste. Como já foi referido, este era composto por quatro tarefas
através das quais se pretendiam, também, avaliar o nível de conhecimentos dos formandos
relativamente a vários tipos de padrões e envolvendo identificação, completamento e continuação
próxima e distante dos mesmos.
No início desta sessão, a Fernanda estava bastante ansiosa pois sabia que se iria abordar a área
de Matemática para a Vida, área pela qual a formanda não sentia simpatia alguma e onde
reconhecia ter imensas dificuldades.
No pré-teste, a Fernanda apresentou algumas dificuldades, sobretudo nas duas primeiras tarefas.
Não conseguiu identificar o padrão apresentado nem perceber a sua lei de formação, pelo que
também sentiu dificuldades em responder às questões relacionadas com a continuação próxima,
como se pode ver no anexo 7.1. ± Tarefa 1. Segundo a formanda, isso deve-se ao facto de não ter
lido com atenção as perguntas e, consequentemente, não compreender o que era pedido.

³Ai, não acertei nenhuma! Já percebi porquê, eu não li com atenção as perguntas.
$JRUDROKD«´ Diário de Bordo ± 5 de Fevereiro de 2009

Quanto à terceira questão, a Fernanda já esteve mais atenta e já compreendeu melhor o que se
pretendia. Demorou mais tempo a interpretar a situação apresentada mas preencheu com sucesso
a HotPotatoes.
Relativamente à segunda tarefa proposta, a Fernanda apresentou imensas dificuldades. Não
conseguiu apropriar-se de toda a informação que era fornecida no PowerPoint. O esquema aí
apresentado apenas a ajudou a responder correctamente à primeira questão desta tarefa,
relacionada com a continuação próxima. Como no PowerPoint estava um esquema da reprodução
dos gatos até ao 5º ano de vida, tornou-se mais fácil seguir o raciocínio apresentado e descobrir
quantos casais de gatos haveria no 6º ano de reprodução naquelas condições (anexo 7.1.- Tarefa
2).
Demorou imenso tempo nesta tarefa, pois não queria passar às seguintes sem ter resolvido todas
as questões da tarefa 2, mas acabou por responder erradamente às questões b) e c), deixando a
questão d), relacionada com a continuação distante, em branco.
Não conseguiu identificar o padrão da sequência de Fibonacci nem compreender qual era a sua lei
de formação, pelo que as questões de continuação, em que os termos pedidos eram mais
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distantes dos inicialmente dados foram muito difíceis de responder. Além disso, não soube
justificar as respostas dadas.

³)RUPDGRUD ± D. Fernanda, não explicou como raciocinou para obter os valores que
apresenta. Tem de explicar como o fez. Pode explicar por palavras suas ou, se for
mais fácil para si, pode apresentar um esquema.
Fernanda ± Ó doutora, mas eu não sei explicar. Nem sei se isto está bem, não tenho a
certeza dos valores.´'LiULRGH%RUGR± 5 de Fevereiro de 2009

Quanto à questão d), não conseguiu apresentar qualquer reposta porque não compreendeu o que
era pedido.

³Olhe deste eu não percebo nada. O que é isto do n? Afinal quantos anos são? Nunca
demos isto!´'LiULRGH%RUGR± 5 de Fevereiro de 2009

Relativamente à terceira tarefa, a Fernanda respondeu correctamente, com alguma facilidade e
sem grandes hesitações, às primeiras três questões.
Na primeira questão, a formanda optou por responder usando imagens, ao contrário da maioria
dos colegas que usou letras, como se pode confirmar no anexo 7.1. ± Tarefa 3.
Na segunda questão, a formanda colocou a sequência com os dezassete elementos, não
indicando efectivamente qual era o 17º elemento. Na terceira questão, já só indicou o 25º
elemento, não apresentando todos os elementos da sequência até essa posição. No entanto, fez
essa contagem numa folha à parte.
Relativamente à questão d), como a pergunta consistia em descobrir o elemento que ocupava a
74ª posição e a Fernanda só sabia resolver a questão usando a estratégia referida anteriormente,
perdeu-se na contagem, e como tinha de desenhar um grande número de elementos, desistiu de a
tentar resolver.

³Nunca mais daqui saio. Não vou fazer isto´'LiULRGH%RUGR± 5 de Fevereiro de 2009

Na última questão desta tarefa, as dificuldades também foram sentidas. Como não sabia o que era
a posição desconhecida optou por não responder à questão.
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³Esta também não sei fazer. O que é a posição desconhecida?´'LiULRGH%RUGR± 5 de
Fevereiro de 2009
Nesta tarefa, à semelhança do que tinha acontecido na Tarefa 2, a formanda sentiu algumas
dificuldades na generalização mais distante, por não conseguir raciocinar funcionalmente.
Quanto à Tarefa 4, a formanda apenas respondeu às três primeiras questões porque a sessão já
estava a terminar e a actividade, no seu entender, não lhe estava a correr muito bem. Por isso,
achou melhor não fazer mais pois iria, de certeza, precisar de formação complementar. No
entanto, respondeu acertadamente às duas primeiras questões, que estavam relacionadas com o
completamento do padrão de crescimento apresentado. Na terceira questão, acertou no número
de tijolos da 8ª posição, justificando a sua resposta, mas não no número de telhas. As últimas
duas questões deixou em branco (anexo 7.1. ± Tarefa 4).
Fazendo um balanço do desempenho da Fernanda no pré-teste, a formadora concluiu que a
formanda apresentou alguma dificuldade na interpretação das perguntas e isso reflectiu-se nas
respostas dadas a algumas questões ou na ausência delas. Conseguiu identificar alguns dos
padrões apresentados, compreender a sua lei de formação e completar algumas sequências.
Quanto à continuação, apresentou muitas dificuldades sobretudo se os termos pedidos se
encontram muito afastados dos inicialmente dados. Quanto à generalização, apresenta muitas
dificuldades por não saber o que significa a posição n ou posição desconhecida. Denota-se,
também, alguma dificuldade em comunicar e argumentar matematicamente os seus raciocínios
sobretudo por escrito.
Depois de se aplicar o pré-teste, foram realizadas seis sessões, nas quais se trabalharam duas
WebQuests, cada uma em três sessões.
A primeira WebQuest, do ponto de vista da Matemática, visava trabalhar, essencialmente, a
sequência de Fibonacci, identificar esta sequência, compreender a sua lei de formação e realizar
algumas tarefas de continuação próxima e mais distante.
Logo na primeira sessão em que trabalharam a WebQuest ³&RQFXUVR Sorte Tripla´ R JUXSR GD
Fernanda ao explorar o segundo recurso, teve dúvidas. Não compreenderam o que era o termo
geral da sequência de Fibonacci e porque é que ele era apresentado daquela forma. A formadora
teve de intervir, sugerindo que explorassem, primeiro, os outros Recursos disponibilizados, pois lá
poderiam encontrar a informação que necessitavam.
Explorados os recursos, a formadora questionou-as sobre se já tinham ficado a compreender a
sequência de Fibonacci e como se construía:

³)RUPDGRUD± Então e agora já perceberam o que é a sequência de Fibonacci e como
se constrói?
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>«@
Fernanda ± Pois, é somar sempre os dois anteriores, não é?
Formadora ± Sim, tirando os dois primeiros números, é sempre assim. Então vamos
ver se agora percebem aquela fórmula que viram no segundo recurso. Vejamos
alguns exemplos concretos:
No primeiro mês há 1 coelho.
No segundo mês continua a haver 1 coelho, já adulto.
No terceiro mês já há 2 coelhos. Então F3 = F1 +F2, porque 2 = 1 + 1. Estão a
perceber?
Fernanda e Joana ± Sim.
No quarto mês já existem 3 coelhos. F4 = F2 + F3, porque 3 = 1 + 2.
No quinto mês como seria?
Fernanda ± Então será F5 = F3 + F4, o que dá 5 = 2 + 3. É isso?
Formadora ± Sim, muito bem! Reparem - neste caso adicionaram o número de
coelhos do terceiro e do quarto mês. Neste caso, n=5, n-1=4 e n-2=3, isto é, o número
de coelhos do quinto mês é igual à soma do número de coelhos existentes no 4º mês,
n-1, com o número de coelhos existente no 3º mês, isto é, n-2.
Fernanda ± Ah, já estou a perceber, então o n nunca é um número fixo.
Formadora ± ([DFWDPHQWH SRGH DVVXPLU TXDOTXHU YDORU VXSHULRU D ´ Diário de
Bordo ± 19 de Fevereiro de 2009

Tiradas as notas para responder às questões da primeira tarefa, a Fernanda fez um rascunho
onde reuniu as informações recolhidas, conforme se pode ver no anexo 7.2.1..
De seguida, começaram a trabalhar na segunda tarefa. Leram de novo o enunciado e, numa
tabela construída numa folha à parte, começaram a apontar os valores que iam lendo ao longo do
texto. Tiveram de o reler e solicitar a ajuda da formadora para perceber, efectivamente, o que
tinham de fazer. Esclarecidas as dúvidas, começaram então a preparar-se para resolver as
questões, preenchendo a tabela e usando o raciocínio correcto. À medida que iam preenchendo a
tabela com a ajuda da calculadora iam confirmando os valores obtidos e começaram, assim, a
chegar às respostas a dar na segunda tarefa. Como não tiveram oportunidade de terminar esta
tarefa na sessão, concluíram-na em casa. Na sessão seguinte, a formadora deu-lhes mais algum
tempo para trabalharem em grupo e começarem a organizar a publicação das respostas às duas
tarefas da WebQuest no espaço indicado do blogue para o efeito.
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As respostas à primeira tarefa foram:

Fig. 51: Respostas do grupo da Fernanda e da Joana à primeira tarefa da WebQuest ³Concurso Sorte Tripla´

Notam-se algumas falhas a nível da construção frásica, mas pode-se concluir que ficaram com a
noção de quem foi Fibonacci e de exemplos de algumas aplicações desta na vida real. Também
resumiram como é construída a sequência de Fibonacci apresentando um raciocínio recursivo.
Relativamente à segunda tarefa, o grupo apresentou as seguintes respostas:

Fig. 52: Respostas do grupo da Fernanda e da Joana à segunda tarefa da WebQuest ³Concurso Sorte Tripla´
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Na segunda tarefa, conseguiram responder correctamente às questões, justificando a maioria com
a apresentação dos cálculos que fizeram com os valores da tabela que tinham preenchido
previamente apresentando, assim, competências ao nível da identificação do padrão da sequência
de Fibonacci, bem como questões de continuação próxima e mais distante. Note-se que usaram
estratégias recursivas, partindo do princípio que os dois primeiros termos eram 1 e que os
restantes se obtinham a partir da soma dos dois termos anteriores.
Para a Fernanda, a parte onde sentiu mais dificuldade, foi na compreensão do termo geral da
sequência de Fibonacci, como já foi referido anteriormente mas, com o apoio da formadora e após
a realização desta WebQuest ficou mais esclarecida.

³$TXLORpGLItFLOGHHQWHQGHUWHPOHWUDV«PDVDFKRTXHFRPSUHHQGLPDLVRXPHQRV
« Referiu ainda que Nunca mais vou esquecer os gatos, tão difícil que eu tinha
DFKDGR LVWR QR RXWUR GLD DILQDO DWp HUD EHP VLPSOHV´ Diário de Bordo ± 26 de
Fevereiro de 2009

Depois de resolvida a primeira WebQuest, foi apresentada a segunda WebQuest a resolver, desta
vez individualmente. A Fernanda começou por explorar a WebQuest, lendo com atenção a
informação aí presente e consultou os Recursos disponibilizados pela ordem apresentada. Através
das tecnologias informáticas, resolveu os desafios apresentados em alguns dos recursos (anexo
7.3.1.).
1R5HFXUVR³$EUDR&RIUH´GHmorou algum tempo a descobrir quais eram os termos em falta na
roda e, para isso, utilizou a calculadora, como já se referiu.
1DWDUHID$GR5HFXUVR³-RJRFRP3DGU}HV´D)HUQDQGDHVFROKHXDIRUPDHDFRUFHUWDVSDUDR
elemento em falta na sequência, no entanto, para descobrir o número desse elemento, já teve
algumas dúvidas.

³)HUQDQGD- (QWmRGHSDUDVmRGHSDUDVmRGHSDUDVmR«DLQmR
são 4. Então é sempre a somar 1? Se for isso, então o número que falta é o 16´
Diário de Bordo ± 9 de Março de 2009

Resolveu a tarefa B com facilidade, demorando menos tempo a fazâ-lo. Na tarefa C, escolheu
facilmente o número e a cor. Em relação à forma, já demorou um pouco mais a observar a
sequência e a escolher a forma correcta do termo em falta na sequência.
5HODWLYDPHQWHj³'HFRUDomRGHXPTXDUWR´UHIHULX
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³A segunda já é mais difícil. E depois estes bonecos são tão parecidos, que até me
baralho´'LiULRGH%RUGR± 5 de Março de 2009

No último recurso disponibilizado, também sentiu algumas dificuldades na determinação do termo
geral das sequências apresentadas e o facto de algumas das indicações deste se encontrarem em
inglês também dificultaram um pouco a sua compreensão. De acordo com os registos efectuados
no diário de bordo:

³3HUDQWH D VHquência que lhe surgiu para completar, começou por raciocinar do
seguinte modo:
Fernanda - Ora 16-7=9, 25-16=9. Então tem de ser 25+9=34 e depois 34+9=43. Para
o quadradinho do 10, faço o mesmo raciocínio:
6------- 43+9=52
7------- 52+9=61
8------- 61+9=70
9------- 70+9=79
10 ----- 79+9=80
E para o 20 a mesma coisa.
Agora para o n é que é mais GLItFLO«WHPGHVHU[QSRUTXHpVHPSUHGHHP«
Formadora ± Então agora pense, para o 1º elemento, o primeiro quadradinho, tem de
fazer 9x1 que dá quanto?
Fernanda ± 9.
Formadora ± Sim, e qual é que é o primeiro número, isto é, qual é o primeiro termo?
Não é 9! É 7! Então como tem de raciocinar? 7 é superior ou inferior a 9?
Fernanda ± eLQIHULRU(QWmRWHPGHVHUQRYHYH]HVQPHQRV«HQWmR-7=2. Deve ser
9xn-2? Será?
Formadora ± É isso mesmo, muito bem!´'LiULRGH%RUGR± 10 de Março de 2009
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Fig. 53: Sequência preenchida pela Fernanda no último recurso disponibilizado

Para resolver os enigmas presentes nos Recursos, a Fernanda usou sobretudo estratégias
recursivas, conseguindo apenas estabelecer um raciocínio funcional no primeiro e no último
Recursos disponibilizados.
Quanto às Tarefas propriamente ditas, a formanda apresentou a sua resolução em formato papel,
como se pode ver no anexo 7.3.2.. A formanda tinha já iniciado a resolução de algumas questões
em casa, mas foi na sessão que terminou a sua resolução. A formadora questionou-a acerca do
porquê das respostas dadas e a formanda, com facilidade, respondeu e justificou as questões 1.1.,
1.2., 1.4., 1.5. e 2., conforme o anexo 7.3.2., questões onde se pretendiam desenvolver e avaliar
competências matemáticas ao nível da identificação de padrões, completamento e continuação
mais próximas ou mais distantes de padrões. Relativamente às questões 1.3., 1.6. e 1.7. mostrou
ter algumas incertezas, não estando segura dessas respostas. Apesar de ter estas questões
resolvidas teve a ajuda de uma colega na sessão. Na questão 1.3. a sua dúvida era não saber ao
certo o que colocar nos espaços em branco, apesar de ter percebido qual era a lei de formação da
sequência de mosaicos laranja. Quanto à questão 1.6., a sua dúvida prendia-se com a forma de
escrita do termo geral da sequência de mosaicos laranja. Por fim, na questão 1.7., as suas
dúvidas estavam relacionadas com as duas questões referidas anteriormente. Relativamente à
questão 2., referiu que não teve dificuldades em resolvê-la, chegando com facilidade à lei de
formação da sequência do ordenado mensal. Nestas tarefas, a formanda recorreu não só a
estratégias recursivas, sobretudo nas três primeiras questões da primeira tarefas e na questão
2.1., mas também a estratégias funcionais que lhe permitiram resolver mais facilmente e mais
rapidamente as restantes questões.
Com a realização desta segunda WebQuest, foi possível à formadora acompanhar mais de perto
esta formanda, que além de ter uma imagem bastante negativa acerca da Matemática, também
tinha algumas dificuldades no tema abordado. Foi também visível o empenho da formanda na
compreensão dos conteúdos abordados, verificando-se uma evolução a nível dos seus
conhecimentos.
Resolvidas as duas WebQuests, chegou o momento de proceder à realização do pós-teste (ver
anexo 7.4). A Fernanda resolveu-o evidenciando já algumas evoluções.
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Relativamente à primeira tarefa, já conseguiu identificar o padrão e resolver as duas primeiras
questões de continuação próxima correctamente. Quanto à terceira questão, à semelhança do que
aconteceu no Pré-Teste, a formanda não teve dificuldades em resolvê-la correctamente.
Na segunda tarefa, já conseguiu responder a todas as questões embora não verbalizasse o
raciocínio efectuado quando tal era pedido. Na questão c) apresentou apenas os cálculos para
determinar o número de casais existentes ao fim de 10 anos, valor que teria de duplicar para
responder à questão. Na questão d), relacionada com a generalização, explicou por palavras o
que faria para descobrir o número de gatos que haveria ao fim de um número qualquer de anos
mas continuou a explicitar um raciocínio recursivo que, efectivamente, não permite a determinação
de qualquer termo independentemente de se conhecer o anterior.
Na tarefa 3 respondeu correctamente às primeiras quatro questões, relacionadas com a
identificação de padrões e a sua continuação próxima mas, na quinta questão, teve dificuldades
em explicar como procederia para saber que elemento ocupa uma posição desconhecida,
revelando ainda algumas dificuldades na generalização de um padrão, que continua a tentar por
via recursiva e não relacionando a ordem com o respectivo termo.
Na tarefa 4 evidenciou uma grande evolução comparativamente ao pré-teste. Apesar de não ter
apresentado o resultado numérico na alínea d), exprimiu claramente a forma de o obter. A mesma,
aliás, que usou para a generalização do padrão, inspirando-se, para isso, no que aprendeu no
5HFXUVR ³7DUHID FRP 1~PHURV 7ULDQJXODUHV´ $GPLWD-se que a generalização funcional é, neste
caso, bastante complexa.
Decorrido o estudo, foi realizado o Questionário Final, tendo a Fernanda referido que a utilização
do blogue e das WebQuests a ajudaram pouco a desenvolver a competência matemática na
identificação de padrões, na continuidade/completamento de padrões, no completamento mais
distante de padrões e no raciocínio, mas que a ajudaram muito na resolução de situações
problemáticas, no estabelecimento de conexões e na capacidade de comunicar e argumentar.
Posteriormente, na Entrevista com a formadora, a Fernanda referiu que ficou a conhecer melhor o
tema abordado, apesar de ter sentido algumas dificuldades na interpretação das tarefas propostas
nas WebQuests.
Quando questionada sobre se achava que conseguiria chegar sozinha às mesmas conclusões a
que chegou nas sessões, a resposta foi: Quase de certeza que não, iria ser muito mais difícil.

1.5. Aplicação dos conhecimentos construídos e conexões
Após a realização do pós-teste, a formadora teve algumas conversas individuais com a Fernanda
para se explorarem algumas situações de vida onde esta conseguisse identificar a existência de
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padrões e fazer essa descrição. Uma vez que a sua experiência profissional era bastante rica e
variada, a formadora sugeriu que explorasse bem esta parte pois, aí, certamente iria encontrar
bons exemplos.
A Fernanda referiu que poderia identificar padrões quando tomou conta de crianças na Suíça, nos
jogos que fazia com elas e enquanto auxiliar de enfermeira, na quantidade de materiais usados.
Achou que poderia desenvolver, por aí, o trabalho proposto pela formadora a entregar daí a cerca
de oito dias. Passado esse tempo, a Fernanda entregou, então, o texto produzido. A formadora
leu-o, corrigiu-o e sugeriu-lhe mais algumas alterações. Feitas as últimas correcções, a Fernanda
entregou, então, o seu dossier pessoal, onde apresentou a relação que fez na sua história de vida
com os padrões, quando fazia construções com legos, enquanto ama de crianças, como auxiliar
de enfermeira e como vendedora na sua loja de perfumes e cosmética.
Enquanto ama de crianças, tinha de brincar com elas e, por vezes, utilizava os legos, que tinham
vários formatos e eram de várias cores. Ilustrou uma situação dessas em que utilizava legos
vermelhos e amarelos e utilizou os padrões para determinar o número de legos de cada cor
existente em cada linha.

³7UDEDOKHL FRPR ³ILOOH-au±SDLU´ RX VHMD JXDUGDYD FULDQoDV HP FDVD GH XPD IDPtOLD
suíça,...
As competências que aqui desenvolvi de matemática foram sobretudo nas
FRQVWUXo}HVGHOHJRVTXHID]LDFRPHOHVQRVMRJRVGHGDGRV«
Por exemplo:

Por exemplo para fazer uma construção como a representada precisava de legos
vermelhos e amarelos,
1ª linha - 1 amarelo
2ª linha - 1 amarelo e 1 vermelho
3ª linha - 2 amarelos e 1 vermelho
4ª linha - 2 amarelos e 2 vermelhos
5ª linha - 3 amarelos e 2 vermelhos
«
nª linha
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se n for ímpar - (n+1)/2 amarelos e (n-1)/2 vermelhos
se n for par - n/2 amarelos e n/2 vermelhos
RTXHGDYDQRWRWDOQOHJRVQDQOLQKD´ Extraído do dossier pessoal da formanda

Outro exemplo dado pela Fernanda estava relacionado com a sua actividade enquanto auxiliar de
enfermeira, também na Suíça, na quantidade de materiais e medicação com que tinha de lidar.

³« FRQFRUUL D XP SRVWR GH WUDEDOKR QXP KRVSLWDO UHJLRQDO« FRPR DX[LOLDU GH
enfermeira. Tinha feito um curso pela Cruz-9HUPHOKD VXtoD« )XL WUDEDOKDU HP
oncologia onde mais tarde, foi criada uma unidade de cuidados paliativos.
«
Neste trabalho tínhamos de usar muito a matemática fosse para a preparação dos
medicamentos, fosse para a contagem de material como as seringas que íamos
precisar, agulhas, sondas, resguardos para as camas, entre outras coisas. Por
exemplo por dia gastava-se uma média de 50 seringas, para um determinado número
n de dias seriam necessárias 50xn seringas.
Na preparação dos medicamentos tínhamos de contar a quantidade de gotas para
cada paciente, ml quando era outro tipo de gotas, os comprimidos quando não havia
por exemplo de 1000 mg e que era necessário dar um de 500 ou 250 mg e o soro
fisiológico para os aerossóis. Por exemplo se a um doente tivéssemos de dar 12 gotas
de um determinado medicamento por dia, se ele tivesse de fazer diariamente este
tratamento, ao fim de 7 dias, isto é, uma semana, teríamos de lhe dar 12x7 = 84 gotas
H DR ILP GH XP GHWHUPLQDGR Q~PHUR Q GH GLDV WHUtDPRV GH OKH GDU [Q JRWDV´
Extraído do dossier pessoal da formanda

Outro exemplo dado pela Fernanda está relacionado com a sua actividade enquanto proprietária
e gerente da sua perfumaria. Aqui aplicava os padrões, por exemplo, quando fazia os descontos
dos clientes.

³(P'H]HPEURGHDEULXPDORMD«XPDSHUIXPDULDFRPFRVPpWLFDHELMXWDULD
0DLVXPGHVDILR«
O mês de Dezembro tornava-se cansativo pois trabalhávamos todos os dias da
semana, das 9h às 19h. Durante esta época oferecíamos 10% de desconto nos
nossos produtos, não era muito normal existirem descontos no ramo da perfumaria,
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mas nós preferimos assim, por isso para calcular o preço dos produtos já com o
desconto fazia da seguinte forma:
Q[ HP TXH Q HUD R SUHoR GR SURGXWR VHP GHVFRQWR´ Extraído do
dossier pessoal da formanda

Nestes exemplos, a Fernanda denota a utilização correcta do raciocínio funcional usado via
determinação da lei de formação dos padrões envolvidos nas três situações.

1.6. Motivação, atitudes e interacções
Ao longo deste estudo, a Fernanda mostrou-se sempre bastante empenhada e persistente. No
trabalho de grupo, foi participativa, colaborando com a colega para o desenvolvimento do mesmo.
O grupo mostrou-se sempre bastante unido, partilhando ideias e discutindo opiniões, mostrando
um verdadeiro espírito de trabalho de equipa. No entanto, foi notório que a Fernanda sentiu mais
dificuldades que a colega e, por isso, concordava facilmente com as ideias e opiniões da Joana,
tentando sempre compreendê-las. Isto acabou por ser bastante positivo pois desenvolveu na
Fernanda um pouco de confiança no trabalho que desenvolvia.
Quando começaram a resolver a primeira WebQuest, sentiram necessidade de terem as questões
em formato papel, para mais facilmente organizarem a informação recolhida e orientarem-se no
trabalho a desenvolver. Na segunda tarefa da primeira WebQuest, recorreram ao preenchimento
duma tabela para sistematizarem os dados do enunciado e responderem às questões
apresentadas, considerando que esta seria a melhor estratégia. No entanto, quando tiveram de
responder à última questão, em que era necessário fazer a generalização do padrão apresentado,
tiveram algumas dificuldades em responder à questão tendo só os dados da tabela. Verificou-se,
aqui, uma certa dificuldade em estabelecer uma conexão entre o raciocínio efectuado e uma
representação algébrica dessa mesma situação. A Fernanda já tinha deixado a escola há bastante
tempo e, durante o seu percurso escolar, a forma como a Matemática era ensinada não era a
mesma de hoje, os conteúdos eram dados de forma mais isolada, não se estabelecendo as
conexões que se estabelecem hoje nem realçando a transversalidade da Matemática.
Verificou-se também, através da sua participação nas sessões e dos seus contributos no blogue,
que existe alguma dificuldade em explicar e justificar os seus resultados e raciocínios através da
escrita, conseguindo comunicá-los e argumentá-los melhor oralmente.
Na realização da segunda WebQuest, já mostrou alguma evolução ao trabalhar sozinha.
Continuava a pedir a ajuda da formadora durante as sessões, mas mais para que esta lhe
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confirmasse se ela estava a trabalhar bem ou não, e não para perguntar como se fazia ou o
porquê de determinada situação.

³-i VH WHQWDYD DYHQWXUDU XP SRXFR PDLV VR]LQKD &RQVHJXLX LQFOXVLYH UHVROYHU
algumas actividades sobre o termo geral duma sequência. Uma das estratégias que
utilizava era raciocinar em voz alta. Segundo a formanda, assim interiorizava melhor a
sequência e era-lhe mais fácil de seguir o raciocínio. Talvez também o facto de na
WebQuest anterior, verbalizar as ideias e opiniões com a colega, a tenham feito
adoptar HVWDHVWUDWpJLD´'LiULRGH%RUGR± 10 de Março de 2009

Ao longo do estudo, a sua evolução foi evidente, modificou a imagem que tinha da Matemática
e aprendeu conceitos com os quais não estava familiarizada, conseguindo depois mobilizá-los
e aplicá-los noutras situações, como foi o caso da sua história de vida. Evoluiu também ao
nível da utilização do computador e da exploração e navegação na Internet, nomeadamente
em blogues e WebQuests, mostrando maior destreza na sua utilização e menos receio no
caso de se enganar na página que queria consultar. Experimentou diversas estratégias,
aumentou a sua confiança, estabeleceu conjecturas e melhorou a sua capacidade de
comunicar e argumentar matematicamente.
No Questionário Final, a Fernanda referiu que a utilização do blogue e das WebQuests
facilitou muito a compreensão dos conteúdos abordados, permitiu uma maior interacção com
os colegas, a colaboração e o trabalho de grupo e a auto-aprendizagem e que também a
ajudou bastante a desenvolver e/ou a construir os seus conhecimentos/competências e os(as)
dos colegas. No entanto, mencionou que a utilização destas tecnologias informáticas
contribuiu pouco para tornar as sessões mais interessantes, para a motivar para procurar mais
informação, directa ou indirectamente relacionada com o tema abordado e para a tornar mais
activa e responsável na demonstração das competências exigidas.
Na entrevista individual, a formadora tentou esclarecer algumas das respostas dadas pela
Fernanda no Questionário Final, que, na opinião da formadora, eram contraditórias.
Questionou a Fernanda se a utilização do blogue e das Webquests tinham facilitado a
compreensão

dos

conteúdos

abordados,

nomeadamente

identificação

de

padrões,

continuidade/completamento próximo e mais distante de padrões, referindo algumas das
tarefas realizadas nas sessões, ao que a formanda respondeu: Sim. Fiquei a conhecer a
sequência de Fibonacci e como se construía e outras sequências. Aprendi também a
identificar o termo geral duma sequência. Da resposta dada pela Fernanda, a formadora
apercebeu-se de que provavelmente as respostas dadas no Questionário Final pela formanda
deviam-se ao facto desta ter tido algumas dificuldades na compreensão das questões do
Questionário, pelo que lhe perguntou se ela tinha tido dificuldades na compreensão e
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interpretação das perguntas apresentadas no Questionário, ao que a formanda respondeu:
Mais ou menos.
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2. Joana
A Joana tinha 43 anos e o 6º ano de escolaridade, obtido pela telescola, quando iniciou o
processo RVCC. Abandonou os estudos por motivos financeiros. Vivia próximo da fronteira com
Espanha, e, para prosseguir os estudos, teria de se deslocar para a cidade, acarretando mais
despesas. Como gostaria de ter continuado os seus estudos, já adulta, frequentou o ensino
recorrente, à noite, e fez dois cursos de formação profissional através de um Centro de Emprego um de Instalação e Manutenção de espaços exteriores e outro de Calceteiros.
Desempenhou várias actividades profissionais: trabalhou numa fábrica de conservas, foi operária
numa fábrica de calçado, foi calceteira, trabalhou em Espanha como empregada de mesa, de
copa e de serviços de quartos num hotel, foi ajudante de cozinha, empregada doméstica em casas
particulares, trabalhou na hotelaria e foi revistadeira numa fábrica de confecções de fatos de
banho. À data deste estudo, encontrava-se no desemprego, vítima de um despedimento colectivo.

4XDQGR SUHHQFKHX R LQVWUXPHQWR GH PHGLDomR ³2 REMHFWLYR GR 59&& SDUD PLP´ QR LQtFLR GR
Processo, referiu que:

³(VWRX DTXL SRUTXH« YRX Iicar desempregada e assim talvez consiga outras
oportunidades que só com o 6º ano é mais difícil. Gosto de estudar e aprender coisas
novas. Como já tinha começado à noite e parei quando tive a minha filha, agora quero
adquirir novos conhecimentos.
Penso quHWHUHLPDLVGLILFXOGDGHVHP«SDVVDUSDUDRSDSHORTXHHXSHQVR3RUTXH
desde a primária que nunca gostei de composições, devido a ter dificuldade em
HQFRQWUDUSDODYUDVFHUWDV´

Na Introdução do seu dossier pessoal refere os motivos que a levaram a vir para o Processo,
reforçando a ideia de querer aprender - ³O que me levou a inscrever no RVCC, além de eu gostar
muito de aprender, talvez tenha sido o facto de ter ficado desempregada, de um momento para o
outro. Foi uma maneira de ocupar os meus tempos livres, aprender mais e relembrar o que estava
um pouco esquecido. É sempre bom adquirir novas competências, para estarmos actualizados e
preparados para podermos competir com exigências do mercado de trabalho´
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2.1. Domínio de funcionalidades básicas do computador
A Joana iniciou o processo com alguns conhecimentos de Informática, uma vez que possuía um
curso de Windows e Aplicativos, que frequentou de Janeiro a Setembro de 2008.
No Questionário Inicial realizado, referiu que possuía computador pessoal com acesso à Internet e
costumava utilizá-lo, às vezes, em casa, e que já possuía alguns conhecimentos de Word e
Internet. No mesmo questionário, referiu, também, que utilizava o computador, sobretudo para:
fazer os trabalhos do processo RVCC, para consultar a Internet para fazer pesquisas e utilizar o
email. Durante a sua formação escolar, nunca utilizou o computador, no entanto, considera
importante o uso do computador e da Internet nas sessões de Matemática.
Ao longo do Processo, nas sessões que teve com a técnica de diagnóstico e com a profissional de
RVC, e de acordo com as mesmas, a Joana já possuía alguma prática na utilização do
computador e de alguns programas. A formadora, logo na sessão 1, pôde constatar que a Joana
possuía algumas dessas competências, sobretudo ao nível da utilização da Internet e do Excel.

³1D VHVVmR GH KRMH, a Joana mostrou que está à vontade com o computador,
dominando as suas funcionalidades básicas. Sabe ligar e desligar o computador;
manipula correctamente o rato e com destreza; abre, fecha e redimensiona uma janela
do ambiente de trabalho; cria e abre pastas e ficheiros; guarda um ficheiro numa pasta
de trabalho e usa o menu Iniciar para abrir um programa quando não existe nenhum
atalho no ambiente de trabalho. Quanto ao Excel, mostrou dominar o programa,
tirando partido das suas funcionalidades. Sabe criar uma folha de cálculo, inserir
números e texto em células, adicionar limites e cores, utilizar fórmulas lógicas e
aritméticas, formatar células em percentagem e criar diferentes estilos de gráficos,
sem grandes dificuldades. Quanto à Internet, mostra destreza na sua utilização, inicia
um programa de navegação (browser) na Web e abre um endereço na Internet, possui
um email ao qual acedeu para confirmar o seu endereço e realizou as tarefas
SURSRVWDV QR EORJXH VHP JUDQGHV GLILFXOGDGHV´ 'LiULR GH %RUGR ± 15 de Janeiro de
2009

Posteriormente, na sessão 3, a Joana mostrou também estar familiarizadas com os programas
Word e PowerPoint, realizando as tarefas propostas nessa sessão sem dificuldade:

³4XDQWR DRV SURJUDPDV :RUG H 3RZHU3RLQW D -RDQD PRVWURX SRVVXLU DV
competências exigidas pelo referencial de competências-chave. Utilizou de forma
correcta o Word para criar um documento, inseriu texto, uma tabela, uma imagem e
uma forma automática e formatou-os e inseriu cabeçalho e rodapé. Quanto ao
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PowerPoint, utilizou-o razoavelmente, criou uma nova apresentação, adicionou texto,
imagem, efeitos de animação e transição entre diapositivos e realizou uma
DSUHVHQWDomR´'LiULRGH%RUGR± 12 de Fevereiro de 2009

Após esta sessão, a formadora concluiu que a Joana possuía as competências necessárias para
trabalhar nas tarefas a realizar nas sessões seguintes.
Dado que a Joana já possuía conhecimentos na área da Informática e destreza ao nível das
funcionalidades básicas do computador, não se verificaram grandes evoluções neste campo.
Contudo, a sua presença nas sessões foi bastante importante, uma vez que era uma das colegas
de carteira da Fernanda e foi a sua parceira no trabalho de grupo realizado na primeira WebQuest.
Deu-lhe um grande apoio, ajudando-a quando esta tinha dificuldades, para que esta conseguisse
dominar melhor o computador e as suas funcionalidades básicas.

³$R ORQJR GDV VHVV}HV D -RDQD PRVWURX SRVVXLU XP JUDQGH GRPtQLR das
funcionalidades básicas do computador, o que já era, de certa forma, esperado uma
vez que a formanda possui uma formação na área da Informática, realizada
recentemente, pelo que ainda mantém presentes alguns dos conhecimentos aí
adquiridos. Os seus conhecimentos foram importantes para a realização da
WebQuest, constituindo um grande apoio para a Fernanda, sua colega de equipa, que
VHQWLD DOJXPDVGLILFXOGDGHVHDOJXQVUHFHLRVQDXWLOL]DomRGRFRPSXWDGRU´'LiULRGH
Bordo ± 26 de Fevereiro de 2009

2.2. Navegação e exploração de recursos na Internet, nomeadamente WebQuests e blogues
À semelhança do que aconteceu com os outros colegas, a Joana já tinha tido um primeiro
contacto com um blogue, quando utilizou, a título de consulta, o blogue do CNO que frequentava.
$SyV D DSUHVHQWDomR GR EORJXH ³3DGU}HV 2QOLQH´ H GHSRLV GD VXD SDUWLFLSDomR QR PHVPR
realizando a tarefa proposta pela formadora, foi visível que a formanda estava à vontade a
trabalhar com o mesmo, realizando com sucesso a tarefa:

³$ -RDQD IDFLOmente acedeu à Internet, escreveu o endereço do blogue,
http://padroesonline.wordpress.com, na barra de endereços e acedeu ao blogue.
Neste, acedeu ao espaço onde se podem fazer os comentários, preencheu os campos
do email e do nome e escreveu o comentário com a informação pedida. De seguida,
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submeteu-o. Achou esta tarefa bastante fácil, comentando até o seguinte: Se fosse
tudo assim, era fácil´'LiULRGH%RUGR± 15 de Janeiro de 2009

Na sessão seguinte, realizou-se o pré-teste, sendo as duas primeiras tarefas realizadas com
recurso ao computador.
A Joana acedeu facilmente à Internet e ao blogue, digitando correctamente o endereço do mesmo
na barra de endereços. No blogue, facilmente identificou o espaço destinado à resolução da
Tarefa 1 do pré-teste, clicando nos links que permitiam aceder às aplicações onde poderia
resolver as questões desta Tarefa. Resolveu as duas primeiras questões, demonstrando possuir
competências ao nível da utilização de QuizFaber e, de seguida, resolveu a terceira questão
usando o HotPotatoes e demonstrando também competências na utilização do mesmo.

³$-RDQD DFHGHXj,QWHUQHWHDREORJXHVHPQHFHVVLWDUGHTXDOTXHUDMXGDGDPLQKD
parte. Escreveu o endereço http://padroesonline.wordpress.com e no blogue Padrões
Online identificou com facilidade o espaço destinado à realização das Tarefas 1 e 2 do
Pré-teste. Começou pela Tarefa 1, clicando no link de acesso à 1ª e 2ª questões. Ao
clicar neste primeiro link, foi encaminhada para a primeira página de acesso ao
QuizFaber onde tinha de escrever o seu nome num campo específico para o efeito.
$VVLP IH] H FOLFRX HP ³&RPHoDU´ DFHGHQGR DVVLP j SiJLQD TXH FRQWLQKD R
enunciado das duas questões e as respectivas hipóteses de resposta. Leu com
atenção o que lhe era apresentado e, intuitivamente, clicou com o botão esquerdo do
rato para fazer a sua escolha em cada uma das questões. Quando terminou,
perguntou à formadora o que tinha de fazer a seguir uma vez que já tinha terminado
essa parte. A formadora disse-OKHSDUDFOLFDUQDRSomR³9(5,),&$5´VLWXDGDQRLQtFLR
da página para poder aceder à página de resultados. Confirmados e analisados os
resultados, a Joana regressou à página do blogue, clicando no link de acesso à
terceira e última questão da Tarefa 1. Acedeu, assim, à página do HotPotatoes onde
lhe era apresentado o enunciado desta questão. Leu-o com atenção e durante algum
tempo, tentando compreender o que tinha de fazer. Solicitou a ajuda da formadora no
sentido de perceber onde tinha de clicar e o que tinha de fazer para poder responder a
esta Tarefa. Depois da explicação da formadora, a Joana clicou nas setas existentes
na parte direita de cada uma das lacunas e escolheu a opção que lhe parecia mais
adequada. Ainda demorou algum tempo nesta questão não por constrangimentos
LQIRUPiWLFRVPDVSRUDSUHVHQWDUDOJXPDVG~YLGDVDRQtYHOGD0DWHPiWLFD´'LiULRGH
Bordo ± 5 de Fevereiro de 2009
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Relativamente à segunda Tarefa proposta, a Joana não apresentou grandes dificuldades ao nível
da utilização do PowerPoint, o recurso utilizado para apresentar o enunciado.

³'DGR TXH Mi VH HQFRQWUDYD QD SiJLQD GH DFHVVR DR EORJXH DFHGHX DR HVSDoR
destinado à realização da Tarefa 2, clicando no PowerPoint apresentado. Neste,
manipulou os diapositivos com facilidade clicando nas setas que lhe permitiam
DYDQoDUHUHFXDUQDDSUHVHQWDomRFRQIRUPHDVVXDVQHFHVVLGDGHV´'LiULRGH%RUGR±
5 de Fevereiro de 2009

Nas sessões seguintes foram realizadas as duas WebQuests.
Na primeira WebQuest, a Joana constituiu grupo com a Fernanda, como já foi referido.
Depois de ser proposta a primeira tarefa por parte da formadora, as duas formandas mostraram-se
entusiasmadas com a ideia de escolherem um nome para a sua equipa e divulgarem essa
informação no blogue, juntamente com a identificação dos seus nomes como membros da equipa.
De acordo com os registos efectuados no diário de bordo, não sentiram dificuldades na realização
desta primeira tarefa, como já se referiu.
Após a realização desta primeira tarefa, a Joana e a Fernanda começaram por explorar a
WebQuests, à medida que iam lendo atentamente as informações aí presentes.
Como já se explicitou, a Joana possuía uma maior destreza na utilização do computador, as duas
formandas optaram por trabalhar no computador da Joana durante a realização desta WebQuest.
No entanto, a Joana teve a preocupação de ir ajudando a Fernanda na utilização e manipulação
do mesmo, deixando-a consultar a WebQuest e alguns dos recursos disponibilizados, permitindo,
assim, que a colega tivesse a possibilidade de aperfeiçoar a sua prática de utilização.
Foram tirando algumas notas que consideravam importantes e quando tiveram acesso ao
documento com as Tarefas impressas foram lá escrevendo algumas das notas já retiradas e
completando com outras que iam consultando.
(QTXDQWR H[SORUDYDP R WHUFHLUR UHFXUVR ³6LPXODomR GR 3UREOHPD GRV &RHOKRV ± Sucessão de
FibonacciDFFL´ WDQWR D -RDQD FRPR D )HUQDQGD VHQWLUDP DOJXPDV GLILFXOGDGHV SRLV QmR
compreendiam o que tinham de fazer na aplicação. A formadora deu-lhes, então, uma breve
explicação acerca da funcionalidade da aplicação e aí, então, começaram a utilizá-la:

³$ -RDQD PRVWURX DOJXP j YRQWDGH DR QDYHJDU QD :HE4XHVW DEULD H IHFKDYD RV
recursos, retrocedendo na VXDFRQVXOWDGHDFRUGRFRPDVVXDVQHFHVVLGDGHV´'LiULR
de Bordo ± 25 de Fevereiro de 2009

167

WebQuests e Blogues na formação de adultos centrada em padrões matemáticos

Ao longo das sessões a formadora foi chamando sempre a atenção para o facto de poderem
consultar o blogue e a WebQuest fora das sessões. No entanto, a Joana não acedeu ao
blogue nem à WebQuest fora das sessões, pois de acordo com a formanda, o seu computador
de casa não conseguia abrir todas as páginas da Internet.

³$-RDQDUHIHULXTXHQmRDFHGHXQHPDREORJXHQHPjV:HE4XHVWVSRUHPFDVDR
seu computador não abrir correctamente todas as páginas da Internet. Inferi que
pudesse ser por não ter alguns dos programas necessários para o efeito
correctamente instalados.
Diário de Bordo ± 25 de Fevereiro de 2009

Depois de resolverem todas as questões das Tarefas propostas na WebQuest, organizaram as
suas respostas e confirmaram o que deveriam colocar no blogue, no espaço destinado à
publicação das respostas a cada uma das Tarefas. Facilmente identificaram e acederam a esse
espaço, clicando na opção adequada para escrever um comentário. Dividiram tarefas entre elas,
escrevendo primeiro uma o comentário, enquanto a outra ditava e confirmava o que a colega ia
escrevendo e depois trocaram de posição. Como no envio do primeiro comentário utilizaram o
nome e o email da Joana, esses campos já apareciam preenchidos cada vez que queriam enviar
um novo comentário, e acabaram por utilizar sempre esses dados nos comentários enviados para
o blogue. Nesta fase, notou-se destreza na utilização do teclado por parte das duas formandas.
Depois de submeterem os comentários de resposta à tarefas propostas verificavam sempre o que
os colegas já tinham submetido também.
Na sessão em que houve uma discussão dos resultados obtidos na WebQuest, a Joana referiu
que aprendeu algumas coisas com a realL]DomR GHVWD:HE4XHVW ³A aplicação da sequência de
)LERQDFFL QD YLGD UHDO QD QDWXUH]D QD DUWH QR FLQHPD R Q~PHUR GH 2XUR« IRL PXLWR
interessante´ 4XDQWR jV GLILFXOGDGHV VHQWLGDV HP FDGD XPD GDV WDUHfas, na primeira tarefa a
JoaQDUHIHULXTXH³Não sentimos grandes dificuldades, foi só organizar a informação e darmos a
respostas´$IRUPDGRUDSHUJXQWRXRTXHWLQKDPDFKDGRGHVWHWUDEDOKRGHJUXSRDRTXHD-RDQD
respondeu que foi positivo, quando uma tinha dúvidas a outra tentava ajudar. A formadora
questionou os formandos acerca de não terem colocado no blogue posts com as dúvidas que
tinham, ao que a Joana respondeu:

³)RUPDGRUD± Então e porque não colocaram no blogue um post com a vossa dúvida?
Essa dúvida poderia ser a mesma doutros colegas, que foi o que aconteceu, mas
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algum poderia ter alguma informação ou alguma opinião que poderia ser útil para que
todos ficassem a perceber melhor o que era o termo geral da sequência.
Joana ± É mais fácil pessoalmente.
Formadora - Então e se a dúvida surgisse em casa? Não enviava um post?
Joana ± Se calhar não, a minha Internet também não funciona muito bem. Mas acho
TXHSUHIHULDHVFODUHFHUSHVVRDOPHQWHDG~YLGD´ Diário de Bordo ± 26 de Fevereiro de
2009

Após a realização da WebQuest ³Concurso 6RUWH 7ULSOD´, foi proposta a realização doutra
WebQuest, Padrões na Construção Civil. Como a Joana era uma adulta mais autónoma e não
possuía dificuldades ao nível das Tecnologias Informáticas, a formadora sugeriu-lhe que ela
trabalhasse em casa a WebQuest e depois viesse à sessão de demonstração para fazer o PósTeste. No entanto, havia um problema que se prendia com o facto da Joana não conseguir
resolver o problema do acesso à Internet e ao blogue a partir de casa, a tempo da sessão de
demonstração. Perante esta situação, a Joana prontificou-se a ir à escola para imprimir os
recursos disponibilizados na WebQuest e o enunciado da mesma, para depois poder trabalhá-la
em casa com mais calma. Caso fosse necessário, também poderia vir ao CNO usar os
computadores da escola, mas não foi necessário.
Nesta sessão 9, realizada no dia 10 de Março, a Joana compareceu para participar na discussão
VREUH D :HE4XHVW TXH UHDOL]RX HP FDVD ³3DGU}HV QD &RQVWUXomR &LYLO´ 7URX[H FRQVLJR DV
tarefas que tinha resolvido em casa e trouxe também, em formato papel, alguns recursos que
tentou resolver em casa, conforme se pode ver no anexo 8.3.1.. Quanto aos restantes recursos,
não os trouxe resolvidos em formato papel, mas referiu que os resolveu em casa duma das
colegas, que morava perto dela. Desses, o que achou mais difícil foi o último recurso apresentado
na WebQuest, o que se relacionava com o termo geral duma sequência, mas a colega deu-lhe
uma ajuda.

³&RPR D -RDQD QmR FRQVHJXLX UHVROYHU R SUREOHPD GR DFHVVR j ,QWHUQHW HP FDVD D
tempo de realizar a WebQuest em casa, tentou-se arranjar uma solução para esta
situação. Assim, a Joana veio à escola, acedeu à WebQuest ³3DGU}HVQD&RQVWUXomR
Civil´LPSULPLX-a e também imprimiu os recursos lá disponibilizados. Assim, disse que
já conseguiria trabalhar a partir de casa. Uma colega do grupo ofereceu-se para
disponibilizar o seu computador pessoal para a Joana aceder à Internet. Esta poderia
ir a sua casa e consultar a WebQuest. Assim fez, com as impressões que levava,
tentou resolver as tarefas propostas mas, depois, foi a casa da colega, para, a partir
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de lá, poder aceder à WebQuest e aos recursos disponibilizados, e também ao
blogue.
Perguntei à Joana se tinha tido dificuldades em aceder aos recursos, se tinha
compreendido o que era necessário fazer e a formanda disse: Não achei difícil. Talvez
o mais complicado tenha sido o último de todos, mas como fui a casa da colega e ela
já tinha consultado essa página, explicou-me como se fazia. Perguntei-lhe também se
ela tinha acedido aos outros recursos em casa da colega, ao que a Joana me
respondeu: Sim, alguns até consultei em conjunto com ela, penso que fizemos bem.´
Diário de Bordo ± 10 de Março de 2009

A Joana publicou, também, no blogue, as respostas que deu às Tarefas propostas na WebQuest.
Questionei a formanda se tinha sentido dificuldades no envio das respostas para o blogue, ao que
a formanda respondeu não.
Na sessão seguinte, dia 11 de Março, a Joana realizou o pós-teste. Assim que o viu, reconheceu-o
- ³-i IL]HPRV LVWR´ À semelhança do que aconteceu com o pré-teste, a Joana acedeu com
facilidade ao blogue e aos links que lhe permitia aceder às questões. De acordo com os registos
efectuados no Diário de Bordo, nesse dia, a Joana:

³8WLOL]RX-os autonomamente, sem pedir ajuda. Apenas perguntou, após ter respondido
às 1ª e 2ª questões da Tarefa 1, se podia ver o resultado e chamava quando
terminava cada uma das questões, para eu recolher as respostas que tinha dado e os
resultados obtidos. Quanto à 3ª questão da Tarefa 1, utilizou sem problemas o
HotPotatoes e, na Tarefa 2, consultou também correctamente o PowerPoint que
continha toda a informação desta tarefa. Foi visível que a formanda possuía um
grande à vontade na utilização do computador e da Internet, em particular, do blogue
e das ferramentas QuizFaber +RW3RWDWRHV H 3RZHU3RLQW´ 'LiULR GH %RUGR ± 11 de
Março de 2009

Apesar da Joana já possuir um nível considerado bastante razoável ao nível da utilização das
tecnologias informáticas quando se iniciou este estudo, registou-se uma evolução ao nível da
QDYHJDomRHH[SORUDomRWDQWRGREORJXH³3DGU}HV2QOLQH´EHPFRPRGDV:HE4XHVWVUHDOL]DGDV
A formanda aprendeu outras funcionalidades que o blogue pode ter, como o envio de comentários
e aprendeu a utilizar uma WebQuest, pois nunca tinha trabalhado com alguma. Ao longo das
sessões, foi-se observando um aumento da destreza da utilização tanto do blogue, como das
WebQuests e dos recursos disponibilizados e também da autonomia na sua utilização. A Joana
contribuiu, também, para a superação de algumas dificuldades e receios sentidos pela sua colega
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de grupo, a Fernanda, na primeira WebQuest realizada, ensinando-a e ajudando-a a utilizar
melhor estas tecnologias.
No Questionário Final realizado depois desta intervenção didáctica, a Joana referiu que usar o
computador para estudar o tema dos padrões Matemáticos foi fácil, gostou muito de ter utilizado
estas tecnologias informáticas e considerou esta utilização muito importante, apesar de não
conhecer o funcionamento do blogue nem das WebQuests.
Quanto à utili]DomR GR EORJXH ³3DGU}HV 2QOLQH´ WLUDQGR R SUREOHPD TXH WLQKD HP FDVD SDUD
aceder à Internet, não sentiu dificuldades em aceder ao mesmo nem aos materiais lá
disponibilizados. No que diz respeito ao envio de comentários para o blogue e à navegação no
mesmo, achou que era fácil. Ainda no mesmo questionário, referiu que a navegação e a realização
das WebQuests foi fácil e que estas continham recursos relevantes para o tema abordado. De
acordo com a Joana: Acho que estão todas bem elaboradas de maneira a facilitar-QRV´
Considerou, também, que o aspecto gráfico do blogue e das WebQuests trabalhadas era
agradável.
Na sua opinião, a utilização desta metodologia ajudou-a bastante a desenvolver competências
tecnológicas ao nível do domínio de funcionalidades básicas do computador, na utilização do
blogue e WebQuests, na exploração de recursos na Internet, nomeadamente nas WebQuests e na
pesquisa de informação.
Relativamente às diferentes interacções que se podem estabelecer entre os diferentes
intervenientes, a Joana considera que a utilização destas tecnologias informáticas contribuiu muito
para: tornar as sessões mais interessantes; facilitar a compreensão dos conteúdos abordados; a
motivar para procurar mais informação, directa ou indirectamente relacionada com o tema
abordado; a tornar mais activa e responsável na demonstração das competências exigidas;
permitir uma maior interacção com a formadora e com os colegas; ajudou-a a desenvolver e/ou
construir os seus conhecimentos/competências e os(as) dos colegas; permitir a colaboração e o
trabalho de grupo e a auto-aprendizagem.
Ainda no mesmo questionário, a Joana apontou como aspectos positivos o facto da utilização do
blogue e das WebQuests serem, na sua opinião, uma maneira muito boa de aprendizagem, não
tendo aspectos negativos a apontar. Por isso, gostaria que as outras áreas do processo RVCC,
adoptassem esta metodologia de trabalho, pois segundo a formanda é um método de
aprendizagem muito bom.
A partir das respostas dados no Questionário Final, a formadora tentou aprofundar algumas das
respostas dadas pelos formandos e que, no seu entender, seriam relevantes para este estudo.
Assim realizou entrevistas. Na entrevista com a Joana, a formanda referiu nunca tinha trabalhado
com estas ferramentas, confessa que no início foi mais difícil mas depois, com a prática, foi-se
tornando mais fácil e acessível. Sentiu alguma dificuldade no início em acompanhar a realização
das tarefas propostas nas sessões, mas o mais difícil não foi utilizar o computador, mas sim
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entender a parte da matemática, as sequências. Referiu também ter gostado muito de ter utilizado
estas tecnologias informáticas, acho uma maneira muito boa de aprendizagem, que incentiva as
pessoas a gostarem mais da Matemática e a perceber melhor a matéria. Quando a formadora lhe
perguntou: Acha que sozinha chegaria às mesmas conclusões que nas sessões?, a resposta foi:
Acho que teria de pedir alguma ajuda. Não sabia trabalhar com as WebQuests e nunca tinha
usado um blogue para enviar mensagens.

2.3. Imagem da Matemática
No Questionário Inicial, a Joana revelou gostar de matemática. Nos tempos de escola, a
Matemática era uma disciplina da qual gostava, pois compreendia as relações e os raciocínios que
tinha de fazer. Ao descrever a sua história de vida, no seu dossier pessoal, refere isso mesmo:
³Na telescola tínhamos as aulas pela televisão, depois tínhamos dois professores, um para umas
GLVFLSOLQDVRRXWURSDUDDVRXWUDV«$VGLVFLSOLQDVTXHHXPDLVJRVWDYDHUDGH+LVWyULD)UDQFrV
0DWHPiWLFD« &RP HVWD SDVVDJem para a telescola, aprendi coisas novas com as diferentes
GLVFLSOLQDVTXHSDVVHLDWHU« 7HUPLQHLDHVFRODFRPDQRVPDVJRVWDULDGHWHUFRQWLQXDGR´
Referiu, no Questionário Inicial, que na actividade profissional que possuía antes de ficar
desempregada, utilizava a Matemática para efectuar medições e médias de produção, e no seu
dia-a-dia, utilizava-a na ida às compras e na gestão do orçamento familiar.
Considera que a matemática é sinónimo de cálculo; que o mais importante em Matemática é
conhecer as fórmulas e saber aplicá-las, por isso os professores devem mostrar para que servem
as matérias e onde se aplicam. De acordo com a Joana o uso do computador e da Internet nas
sessões de Matemática é importante, uma vez que isso contribui para que se perceba melhor a
importância e a utilidade da Matemática, permitem ao aluno estudar ao seu ritmo, permitem
realizar trabalhos de pesquisa, permitem repetições sucessivas para que se estude Matemática e
permitem que o aluno vá tomando consciência do que já sabe ou não.
Ao longo do estudo a Joana respondeu de forma muito positiva a todas as tarefas propostas,
ficando mesmo admirada com a aplicação da Matemática em algumas situações da vida real. Por
H[HPSOR DTXDQGR GD H[SORUDomR GD SULPHLUD :HE4XHVW ³&RQFXUVR Sorte Tripla´ GXUDQWH D
visualização do quinto Recurso, onde ficou a conhecer as várias aplicações da sequência de
Fibonacci, referiu:

³-RDQD± É muito interessante, de facto nunca tinha pensado nisso. Então também se
aplica noutros alimentos, por exemplo na couve-flor? É parecida com o que está aqui
QDDSUHVHQWDomR´Diário de Bordo ± 19 de Fevereiro de 2009
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No último recurso disponibilizado nesta mesma WebQuest que falava da aplicação da sequência
de Fibonacci na literatura e no cinema, a Joana referiu MiWHURXYLGRIDODUQR³&yGLJR'D9LQFL´Mi
tinha visto o filme, mas não se recordava da presença da sequência de Fibonacci lá.

³-RDQD ± Eu lembro-PH GH YHU R ILOPH ³2 &yGLJR GD 9LQFL´ UHFRUGR-me de ver uns
números mas nunca tinha percebido o que era nem que estava relacionado com
matemática, nem sequer tinha percebido o que eram aqueles números. Pensei que
fossem uns números quaisquer que estivessem apenas relacionados com a história
do filme´'LiULRGH%RUGR± 19 de Fevereiro de 2009

Também isto lhe despertou uma certa curiosidade e interesse, pois não achava que a Matemática
pudesse estar presente nestas situações.
No final das actividades implementadas, a Joana respondeu ao Questionário Final onde referiu
que a utilização do blogue e das WebQuests ajudaram-na bastante na construção duma imagem
mais positiva e correcta da Matemática.
Na entrevista final a formadora questionou-a se tinha ficado a conhecer melhor o tema abordado,
ao que a Joana respondeu: Sim, sem dúvida. Gostei particularmente do Fibonacci. Não me lembro
de ter ouvido falar na escola. Agora até fiquei com vontade de ler o livro O Código Da Vinci ou ver
de novo o filme. A formadora perguntou-lhe qual era agora a sua imagem da Matemática, se
mantinha a imagem que tinha antes deste estudo ou se a tinha modificado. A Joana referiu que:
Quando andava na escola já gostava de matemática, se bem que era diferente daquilo que
aprendemos e abordámos aqui no RVCC. Aqui consegui ver mais a aplicação e a relação da
Matemática no dia-a-dia. Acaba por ser muito mais interessante e útil. Aprendi coisas que não
conhecia, as sequências, a utilização do computador para estudar a Matemática foi interessante,
motiva-nos mais e ficamos mais atentos nas sessões.

2.4. Identificação, completamento, continuação próxima e distante de padrões
A Joana teve um primeiro contacto com padrões na sessão em que se realizou o pré-teste.
Na realização deste, sentiu algumas dificuldades, sobretudo na generalização mais distante dos
padrões.
Na Tarefa 1, Bordado de Ursinhos, ao realizar as duas primeiras questões, sentiu alguma
dificuldade na continuação da sequência e na compreensão do que era pedido. Assim que viu os
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resultados obtidos, conforme o anexo 8.1. ± Tarefa 1, compreendeu qual tinha sido o erro
cometido. Quanto à realização da 3ª questão, esta também lhe levantou algumas dúvidas
relacionadas, sobretudo, com a orientação dos elementos apresentados. A imagem era a mesma,
mas a sua orientação era diferente. Daí a pontuação obtida nesta questão ter sido 75% (ver anexo
8.1. ± Tarefa 1). Assim, sentiu algumas dificuldades em mostrar competências ao nível da
continuação próxima (1ª questão) e do completamento de padrões (3ª questão).
Na resolução da Tarefa 2, Os gatos da família Oliveira, a Joana demorou bastante tempo. A partir
da consulta do PowerPoint apresentado, respondeu erradamente às questões a), b) e c) (anexo
8.1. ± Tarefa 2).
Como não conseguiu compreender bem a lei de formação da sequência, teve dificuldade em
resolver estas questões relacionadas com a continuação próxima e mais distante. Ainda tentou,
numa folha à parte continuar o esquema presente no PowerPoint para assim obter as respostas
pretendidas para as questões b) e c) mas teve dificuldade em transpor para o mesmo todas as
condições do problema.
Quanto à questão d), como se pode confirmar no anexo 8.1.- Tarefa 2, não conseguiu chegar a
conclusão alguma, pois teve dificuldades em compreender a pergunta:

³O que é isto do n? É para escolhermos um número qualquer e fazer as contas?´
Diário de Bordo - 5 de Fevereiro de 2009

Relativamente à Tarefa 3 do pré-teste, a Joana respondeu com facilidade às quatro primeiras
questões, relacionadas com a identificação da sequência apresentada e a continuação próxima e
mais distante, como se pode confirmar no anexo 8.1. ± Tarefa 3. Contrariamente à Fernanda, a
Joana não apresentou respostas figuradas mas sim verbais.
Na última questão desta Tarefa, sucedeu o que já tinha sucedido na última questão da Tarefa 2,
não compreendeu o que era pedido e, como não chegou a qualquer conclusão, não respondeu à
questão. Mais uma vez, revelou-se, aqui, dificuldade na parte da determinação da lei de
generalização da sequência apresentada.
Em relação à última Tarefa, Construções de Casas, voltou-se a reflectir a dificuldade sentida nas
últimas duas Tarefas, a identificação da lei de generalização, neste caso, do número de tijolos e
de telhas necessários para fazer as várias construções, como se pode confirmar no anexo 8.1. ±
Tarefa 4.
Fazendo um balanço do desempenho da Joana no pré-teste, a formadora concluiu que a
formanda conseguiu identificar alguns padrões e completar e continuar termos próximos dos
inicialmente dados. Quanto à generalização distante e à determinação da lei de formação
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apresenta bastantes dificuldades, pois nem percebe o significado da posição n ou da posição
desconhecida.
Denotam-se, também, dificuldades na justificação dos resultados obtidos.
Aplicado o pré-teste e analisadas as respostas dadas pelos formandos, teve lugar a primeira
WebQuest &RQFXUVR ³6RUWH 7ULSOD´ Esta visava trabalhar, sobretudo do ponto de vista da
Matemática, a parte da Sequência de Fibonacci, a identificação desta sequência e algumas
situações de continuação próxima e mais distante.
Como já foi referido, a Joana constituiu grupo com a Fernanda, mas, neste ponto, só se irá referir
aspectos que estão mais relacionados com aquela formanda, dado que o que era comum às duas
já foi referido no caso da Fernanda. Estas foram explorando e lendo a WebQuest, recolhendo as
informações que consideravam necessárias e anotando-as, primeiro numa folha à parte e depois
no documento com a WebQuest impressa que a formadora lhes forneceu.
Ao explorarem o segundo recurso, tiveram dúvidas na compreensão do termo geral da sequência
de Fibonacci, não perceberam porque é que ele era apresentado daquela forma. A formadora teve
de intervir, sugerindo que explorassem primeiro os outros Recursos disponibilizados, pois lá
poderiam encontrar a informação que necessitavam.
Explorados os recursos a formadora questionou-as se já tinham ficado a compreender a
sequência de Fibonacci e como se construía, ao que a Joana anuiu.
Tiradas as notas para responder às questões da primeira tarefa, a Joana fez um rascunho onde
reuniu as informações recolhidas, conforme se pode ver no anexo 8.2.1.. Também neste anexo
está presente a tabela que a Joana e a Fernanda preencheram, estratégia adoptada para
responder à maioria das questões da segunda Tarefa proposta.
Na sessão de discussão das respostas dadas no blogue e dos resultados obtidos por cada um, a
Joana referiu que nD VHJXQGD WDUHID ³o que foi difícil foi entender o problema, ler aquilo tudo,
tivemos o ler várias vezes. Depois de percebermos como era a sequência foi mais fácil´
À semelhança do que tinha referido a Fernanda, a Joana também referiu que achou difícil a parte
GR WHUPR JHUDO ³Aquilo é um bocado difícil de perceber. Se a formadora não ajudasse, não
conseguíamos perceber. Depois da explicação até se percebe´
A formadora perguntou o que tinham achado deste trabalho de grupo, ao que a Joana respondeu
que foi positivo, quando uma tinha dúvidas a outra tentava ajudar.
Resolvida a primeira WebQuest, foi apresentada a segunda WebQuest a resolver, desta vez
individualmente. Como a Joana tinha apresentado algumas dificuldades na identificação da lei de
generalização duma sequência e, ao longo das sessões, a formadora apercebeu-se que esta
formanda era bastante autónoma, sugeriu-lhe que trabalhasse a WebQuest Padrões na
Construção Civil em casa, onde poderia explorar e aprofundar mais essa competência e que,
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depois, viesse à sessão de discussão das respostas publicadas no blogue e dos resultados
obtidos.
Dado que a formanda, na altura, estava com problemas no acesso à Internet a partir de casa,
deslocou-se à escola onde recolheu toda a informação presente na WebQuest, através de
impressões a partir da mesma. Uma das colegas também se disponibilizou para lhe ceder o
computador e a Internet na sua casa, que por sinal era próxima da casa da Joana. A formanda
apresentou-se então no dia 10 de Março de 2009, na sessão para a discussão das respostas
publicadas e dos resultados obtidos, fazendo-se acompanhar da resolução das Tarefas da
WebQuest e de alguns recursos.
A formadora questionou os formandos acerca das dificuldades sentidas na resolução da
WebQuest. A Joana referiu que sentiu dificuldades na questão 1.7., sobretudo na parte do termo
geral da sequência dos mosaicos castanhos e na apresentação de algumas respostas. Surgiu,
então, uma discussão acerca da forma como obtiveram os resultados. De acordo com os registos
efectuados no diário de bordo, a Joana referiu:

³Na alínea 1.5. e 1.6. da questão 1.7. como devo apresentar os resultados? Na 1.5. fiz
uma tabela com as etapas e os números de mosaicos, mas também deve haver outra
maneira de fazer mais simples.
Na 1.6. tenho algumas dúvidas, escrevi 2xn mas falta alguma coisa, sei que não está
bem e que está relacionado com a tabela da 1.3.´'LiULRGH%RUGR± 10 de Março de
2009

Depois dos colegas terem dado uma ajuda na resposta as estas questões, a Joana apresentou a
seguinte resolução na questão 1.7., que estava relacionada com os mosaicos castanhos. Para a
alínea 1.3.:

Fig.54: Resposta da Joana à alínea1.3. das Tarefas da WebQuest Padrões na Construção Civil, para os mosaicos
castanhos
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Para as restantes questões:

Fig. 55: Resposta da Joana às alíneas 1.4., 1.5. e 1.6. da questão 1.7. das Tarefas da WebQuest Padrões na Construção
Civil

Relativamente às outras questões da WebQuest, a Joana não mostrou grandes dificuldades em
explicar como tinha raciocinado para as resolver. No anexo 8.3.2. apresentam-se as respostas que
deu a essas mesmas questões. Usou, sobretudo, estratégias recursivas para resolver as primeiras
quatro alíneas da primeira questão e a primeira alínea da segunda questão. Nas outras alíneas, já
mostrou evolução do raciocínio recursivo para um raciocínio mais funcional.
Quanto aos recursos utilizados, a Joana referiu ter sentido mais dificuldades no último - ³Não foi
fácil, aquilo do termo geral dá que pensar, mas como fiz em conjunto com a colega foi mais fácil.
Nos outros recursos até não foi difícil, percebia-se bem. Pelo menos nesses não senti grandes
GLILFXOGDGHV´
De facto, como se pode confirmar pelo anexo 8.3.1., as actividades presentes nesses recursos
estão bem resolvidas, denotando que conseguiu identificar os padrões presentes nesses recursos,
compreendeu a sua lei de formação e resolveu tarefas de completamento e de continuação
SUy[LPDQRV5HFXUVRV³0iTXLQDGH3DGU}HV´³$EUDR&RIUH´H³-RJRFRP3DGU}HV´UHFRUUHQdo,
para tal, a estratégias essencialmente recursivas.
1R HQWDQWR QR UHFXUVR ³'HFRUDomR GH XP 4XDUWR´ DSUHVHQWRX XPD UHVSRVWD LQFRUUHFWD j ~OWLPD
TXHVWmR'HIDFWRQmRVHWUDWDGHXPSDGUmRGRWLSR«PDVVLPGHXPSDGUmRTXHRV
formandos podem ³YHU´FRPP~OWLSODVUHIOH[}HV de eixo vertical no módulo ABC.
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Fig. 56: 5HVSRVWDGD-RDQDjTXHVWmRF GR5HFXUVR³'HFRUDomRGHXPTXDUWR´

3RUILPQR~OWLPRUHFXUVRSUHVHQWHQRDQH[R³7DUHIDFRP1~PHURV7ULDQJXODUHV´, a Joana
mostrou que também não teve dificuldades em compreender o padrão ali presente, resolvendo
questões que envolviam o completamento, recorrendo a um raciocínio recursivo, à semelhança do
que aconteceu com os Recursos anteriores. É de referir que, no anexo 8.3.1., apenas constam os
enigmas resolvidos dos Recursos referidos anteriormente, em formato papel, pois a formanda
tinha-os impresso, visto não conseguir aceder à Internet a partir de sua casa. Quanto ao Recurso
³7HUPR JHUDO GH XPD VHTXrQFLD´ D IRUPDGRUD QmR SRVVXL QHQKXP comprovativo do que a
formanda realizou a extra-sessão.
À semelhança dos restantes colegas, a Joana procedeu à publicação das suas respostas no
blogue, conforme o anexo 8.3.3., na sessão em que foram discutidos os resultados obtidos.
Com a realização da segunda WebQuest, a Joana teve a possibilidade de aprofundar mais os
seus conhecimentos relativos aos conteúdos onde sentia mais dificuldades.
Após a realização das WebQuests, chegou a altura de realizar, novamente, o teste. A Joana
resolveu-o, sendo visível a evolução que houve do pré-teste para o pós-teste (ver anexo 8.4.1.). Já
conseguiu responder acertadamente a quase todas as questões. Conseguiu resolver
correctamente e sem hesitações a Tarefa 1, Bordado de Ursinhos, como se pode ver no anexo
8.4.1. ± Tarefa 1, identificando a sequência de ursinhos apresentada e resolvendo questões que
envolviam a continuação próxima e o completamento. Nas tarefas 2 e 3, teve ainda alguma
dificuldade em escrever o termo geral das sequências por isso explicou por palavras como fazia.
Nota-se que ainda não conseguiu evoluir para um tipo de raciocínio funcional, já que continua a
relacionar os termos entre si e não a ordem e o respectivo termo. Também se continua a verificar
dificuldade na justificação verbal dos raciocínios efectuados, limitando-se a apresentar os cálculos.
Quanto à Tarefa Os gatos da família Oliveira, na questão c) apresentou, apenas, os cálculos para
determinar o número de casais existentes ao fim de 10 anos. Faltou-lhe multiplicar esse valor por
dois, pois cada casal tem dois gatos, que é o que se pretende saber.
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Relativamente à Tarefa 4, Construções de casas, conseguiu identificar a sequência do número de
tijolos e de telhas necessários para construir as casas das diferentes posições, apresentando a lei
de generalização (funcional) para o caso dos tijolos mas continuando numa lógica recursiva em
relação ao número de telhas. Note-se que usou uma estratégia de resolução muito idêntica à
usada na ³7arefa com 1~PHURV7ULDQJXODUHV´
No final das actividades implementadas, a Joana respondeu ao Questionário Final onde referiu
que a utilização do blogue e das WebQuests a ajudou bastante a desenvolver competências
matemáticas relacionadas com a identificação de padrões, a continuidade/completamento mais
próximo de padrões, o completamento mais distante de padrões, a resolução de situações
problemáticas, o raciocínio, o estabelecimento de conexões e a capacidade de comunicar e
argumentar.

2.5. Aplicação dos conhecimentos construídos e conexões
Após a realização do pós-teste, a formadora teve algumas conversas informais com a Joana
durante as quais explorou algumas situações onde esta poderia fazer referência aos padrões
matemáticos e aprofundar essas mesmas situações com base nos conhecimentos adquiridos nas
sessões. A formadora sugeriu que falasse das suas actividades profissionais, por exemplo no seu
trabalho na fábrica de conservas, na fábrica de confecção de fatos de banho ou outras que ela
considerasse adequadas. A Joana referiu que, enquanto calceteira, fazia com os colegas vários
tipos de pavimentações, consoante o trabalho pedido e perguntou se podia explorar essa parte. A
formadora pediu, então, que ela descrevesse e explicasse ao pormenor como o fazia. Uma
semana depois, a Joana trouxe a redacção da sua história de vida de acordo com as solicitações
da formadora. Trazia também algumas dúvidas acerca da forma como devia apresentar alguns
raciocínios e se o que tinha redigido seria suficiente ou não. A formadora corrigiu, fez algumas
alterações ao texto e ajudou a formanda a reescrever algumas partes. Uma semana depois,
entregou, então, a versão final do seu dossier pessoal.
Enquanto operária na fábrica de conservas, identificou padrões na quantidade de picles colocados
em cada frasco na fase de embalagem dos mesmos:

³$ PLQKD SULPHLUD SURILVVmR IRL QXPD IiEULFD GH FRQVHUYDV GXUDQWH D FDPSDQKD GR
WRPDWH )RUDP DSHQDV WUrV PHVHV GH WUDEDOKR « 8WLOL]DYD D PDWHPiWLFD TXDQGR
embalava os frascos, tinha de contá-los e também tinha de contar os pickles a colocar
em cada frasco. Por exemplo, juntava quatro pedaços de couve, quatro de cenoura,
quatro de curgete e assim sucessivamente até encher o frasco. Para encher n frascos
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eram necessários 4xn pedaços de couve, 4xn pedaços de cenoura e 4xn pedaços de
FXUJHWH´

Depois, enquanto operária na fábrica de calçado, também identificou padrões matemáticos na
numeração dos sapatos e na contagem dos pares de modelos cortados.

³$ VHJXQGD SURILVVmR IRL QD PHVPD IiEULFD PDV GHVWD YH] IXL SDUD D VHFomR GR
calçado. Nesta secção fazia-se a confecção de sapatos de lona e pantufas.
Aprendi também a parte de limpar, pôr as palmilhas e pôr nas caixas para depois ir
para os clientes. A distribuição das caixas era feita por referência, tamanho (para
adultos o mais usual era os tamanhos: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44) e cor
FDVWDQKRSUHWREUDQFR« $TXLXWLOL]DYDDVVHTXrQFLDV
Ainda aprendi também a parte de fazer as marcadas, para depois fazer os lotes, para
cortar os sapatos ou as pantufas, conforme a época. Davam-me o molde consoante o
modelo que ia ser cortado. Eu tinha o rolo de lona para aquele modelo. Estendia a
lona na bancada, com o molde desenhava os tamanhos, que eram pedidos, depois
estendia a lona para fazer pares de dez. Na primeira vez fazia 10 pares, na segunda
vez 20 pares, na terceira 30 pares e na enésima vez fazia 10xn pares. Aqui também
utilizava as minhas competências de matemática.
Tinha de analisar as quantidades de sapatos, o tamanho e a referência dos mesmos,
assim a matemática era uma ajuda para esteVFiOFXORVTXHHIHFWXDYD´

Enquanto calceteira conseguiu dar bons exemplos de padrões matemáticos.

³)L] PDLV XP &XUVR GH FDOFHWHLUD FRP D GXUDomR GH XP DQR WDPEpP 1HVWH HX
aprendi a fazer calçada de triéfes, que são aqueles blocos de cimento do feitio de um
S, Calçada à portuguesa, a maneira como se parte a pedra para fazer aqueles
desenhos e como se faz o desenho. Aqui desenvolvi competências de Matemática
para a vida, depois do terreno preparado, nós tínhamos de medir para centrar o
desenho, depois usávamos uns ferros e fio para fazer o mesmo e enchíamos com
pedra de várias cores. Assim fazíamos o assentamento da calçada.
Por exemplo para fazer este desenho, cada quadrado leva 3x3=9
pedras brancas, para fazer n quadrados destes são precisas 9xn
pedras brancas.
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No entanto se quiser fazer quadrados como os deste desenho
já serão precisos 4x4=16 pedras escuras. Para fazer n
quadrados como estes seriam precisas 16xn pedras escuras.

Também fazíamos o lancil nos canteiros das flores ou das árvores, por exemplo.

No primeiro exemplo tinha de fazer um rectângulo ou quadrado (conforme as
dimensões da pedras) colocando 3 pedras na horizontal e duas na vertical.
Necessitava assim de 10 pedras no total. Para fazer n lancis como os apresentados
precisava de 10xn pedras.
No segundo exemplo já aumentava relativamente ao anterior uma pedra na horizontal
e uma pedra na vertical, necessitando assim de um total de 14 pedras. Para fazer n
lancis como este precisava de 14xn pedras.
Seguindo a sequência o lancil seguinte teria 5 pedras na horizontal e 4 na vertical o
que dava um total de 18 pedras e assim sucessivamente. Continuando a sequência
por cada pedra acrescentada tanto na vertical como na horizontal aumenta o número
de pedras necessárias em 4 unidDGHV´

Como a Joana também teve alguma experiência na área da Hotelaria, referiu essa experiência
para explorar os padrões matemáticos na quantidade de roupas necessárias para colocar durante
a limpeza dos quartos.

³,QJUHVVHL QRYDPHQWH QD iUHD GD +RWHODULD H IXL SDUD R $OJDUYH « )RL QXP KRWHO
onde eu trabalhava nos quartos na parte da manhã e à noite trabalhava no restaurante
do aldeamento.
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Utilizava a matemática para as quantidades de lençóis ou toalhas que tinha de levar
para determinado número de bangalows ou quartos que tinha de arrumar. Por
exemplo, tinha de levar oito toalhas e quatro lençóis para dois bangalows. Para dez
bangalows tinha de levar quarenta toalhas e vinte lençóis. Para n bangalows tinha de
OHYDUQWRDOKDVHQOHQoyLV´

2.6. Motivação, atitudes e interacções
Ao longo deste estudo a Joana mostrou-se bastante empenhada e participativa no trabalho
desenvolvido ao longo das sessões. O seu grupo mostrou um verdadeiro espírito de equipa, sendo
bastante unido, partilhando ideias e discutindo opiniões. A Joana foi mesmo um elemento
fundamental no grupo, pois ajudou imenso e motivou a colega não só a trabalhar e compreender
os conteúdos da WebQuest, como a incentivou e ensinou a utilizar, melhor, as tecnologias
informáticas utilizadas.
A primeira WebQuest levou o grupo a recorrer a uma tabela para fazer a sistematização dos
dados para resolver a segunda tarefa. Foram as estratégias que consideraram mais adequadas
para resolver o problema apresentado. No entanto, para generalizar esse padrão, a tabela já não
foi de grande utilidade. Sentiram facilidade em perceber a formação do padrão apresentado e
continuar a sequência, mas tiveram dificuldade em encontrar o enésimo termo. No entanto,
estabeleceram uma conexão entre o raciocínio efectuado (recursivo) e uma representação
algébrica desse raciocínio. A Joana deixou de estudar há bastante tempo, se bem que frequentou
formação já em adulta, mas já estava esquecida de muitas coisas que aprendeu. Daí ter sentido
dificuldades nos conteúdos mais complexos como os de generalização distante e determinação da
lei de formação de uma sequência.
Na realização da segunda WebQuest, mostrou também bastante autonomia na resolução das
tarefas apresentadas e dos desafios presentes nos Recursos e também na utilização também do
blogue como da WebQuest. Através da sua participação na sessão de discussão das respostas
publicadas no blogue e dos resultados obtidos, já foi notória alguma facilidade em explicar e
justificar os seus raciocínios oralmente, mas, por escrito, continuava a ter dificuldade.
Ao longo do estudo, a sua evolução foi evidente não só ao nível da navegação e exploração do
blogue e das WebQuests, bem como ao nível da exploração de padrões. Aprendeu conceitos
matemáticos com os quais não estava familiarizada e depois conseguiu mobilizá-los e aplicá-los
noutras situações, como foi o caso da sua história de vida. Quanto às tecnologias informáticas, fez
uso de potencialidades, que desconhecia, do blogue e aprendeu o que era uma WebQuest, como
explorá-la e consultar os seus recursos, tirando partido disso para a resolução das tarefas
propostas nas WebQuests. Ao longo do estudo, também modificou a sua imagem acerca da
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Matemática, ficando com uma ideia mais correcta e favorável da mesma. Experimentou diversas
estratégias, ajudou a colega de grupo na utilização do computador e no esclarecimento de
algumas dúvidas, explicou os seus raciocínios à formadora e aos colegas, melhorando a sua
capacidade de comunicar e argumentar matematicamente e estabeleceu conjecturas, aumentando
assim a sua confiança na resolução de problemas.
No Questionário Final, a Joana referiu que a utilização do blogue e das WebQuests contribuiu
muito para tornar as sessões mais interessantes, tornou-a mais activa e responsável na
demonstração das competências exigidas, permitiu uma maior interacção com a formadora e com
os colegas, permitiu a colaboração e o trabalho de grupo e a auto-aprendizagem. Referiu, ainda,
que a utilização dessas tecnologias contribuiu bastante para facilitar a compreensão dos
conteúdos abordados; motivou-a para procurar mais informação, directa ou indirectamente
relacionada com o tema abordado, e ajudou-a a desenvolver e/ou a construir os seus
conhecimentos/competências e os (as) dos colegas.
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3. Maria
Do grupo dos cinco formandos, a Maria é a mais nova. Tinha 18 anos e era solteira. Frequentou o
9º ano de escolaridade mas reprovou nos exames nacionais. Tentou estudar à noite, no ensino
por unidades capitalizáveis, mas também não o conseguiu concluir.
Começou a trabalhar em 2005 como ajudante de cozinha num restaurante. Depois desta primeira
experiência profissional passou por outras: empregada de copa numa pastelaria, empregada de
loja, atendimento ao público e caixa numa grande superfície no ramo vestuário, empregada numa
loja de publicidade e, à data, era responsável pelo atendimento ao público e pela caixa numa loja
de roupa desportiva.
4XDQGRLQLFLRXRSURFHVVR59&&DRSUHHQFKHURLQVWUXPHQWRGHPHGLDomR³2REMHFWLYRGR59&&
SDUDPLP«´TXHFRQVWDGRVHXGRVVLHUSHVsoal, referiu que:

³(VWRXDTXLSRUTXH«UHSURYHLQR DQRQRVH[DPHVQDFLRQDLVORJRGHSRLVQmRTXLV
voltar a estudar durante o dia e fui estudar à noite por unidades capitalizáveis.
Entretanto elas acabaram e não tive tempo de terminar as unidades. Então decidi tirar
o RVCC, porque não quero ficar por aqui nos estudos.
3HQVR TXH WHUHL PDLV GLILFXOGDGH HP« 0DWHPiWLFD SDUD D YLGD SRUTXH VHPSUH WLYH
muita dificuldade na Matemática, não a consigo compreender.
'HVHMR DSyV R 59&&« FRQWLQXDU RV HVWXGRV SULPHiro tirar agora o 9ºano depois o
12ºano e quem sabe um dia concretizar um sonho de ir para a Universidade, seguir
'LUHLWR´

$RID]HUDVXDDSUHVHQWDomRQRGRVVLHUSHVVRDOGHVWDFRXDOJXQVGRVVHXVSRQWRVIRUWHV³Um dos
meus pontos fortes é ser persistente comigo própria, como por exemplo não ter desistido
totalmente dos estudos, logo foi uma das razões que me fez recorrer ao RVCC. Eu sou uma
pessoa flexível porque sei fazer de tudo um pouco e consigo adaptar-me facilmente às novas
tecnologias´

3.1. Domínio de funcionalidades básicas do computador
A Maria mostrou ter apetência para as tecnologias informáticas.
No Questionário Inicial realizado, referiu que possui computador pessoal com acesso à Internet e
costuma utilizá-lo, às vezes, em casa, estando à vontade com o Word, Excel, PowerPoint e
Internet. No mesmo questionário, referiu ainda que utilizava o computador para: fazer os trabalhos
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do RVCC, fazer pesquisas na Internet, utilizar o email, comunicar com outras pessoas através do
MSN/Skype, ver filmes, ouvir música e transferir fotografias da máquina digital.
Durante a sua formação escolar, utilizou às vezes o computador, sobretudo para fazer os
trabalhos para algumas disciplinas. Foi a única formanda deste estudo que mencionou ter utilizado
o computador nos seus tempos de escola.
Quando a Maria começou a ter sessões com a formadora, já tinha realizado algumas sessões
do Processo com a técnica de diagnóstico e com a profissional de RVC que a acompanha,
sessões essas nas quais o computador foi utilizado algumas vezes. A profissional informou a
formadora da destreza que a Maria possuía na área das TIC, destreza essa que a formadora
pode confirmar ao longo das sessões que teve com a formanda e que menciona no diário de
bordo. Logo na sessão 1, as suas competências foram evidenciadas. A Maria foi um dos
formandos que teve mais facilidade em resolver as tarefas propostas, ajudando inclusive
alguns colegas que estavam com algumas dificuldades:

³3UHYLDPHQWH D 3URILVVLRQDO Mi PH WLQKD UHIHUHQFLDGR D 0DULD FRPR sendo uma das
pessoas que possuía maior à vontade na utilização do computador. De facto, ao longo
das sessões, pude comprovar que a Maria mostra possuir um grande domínio das
funcionalidades básicas do computador: liga e desliga correctamente o computador;
usa adequadamente e com destreza o rato; abre, redimensiona, restaura e fecha uma
janela do ambiente de trabalho; cria, abre, apaga pastas e ficheiros; guarda um ficheiro
na sua pasta de trabalho ou numa pen; usa o menu Iniciar para abrir um programa;
utiliza o Excel com um grande à vontade para criar uma folha de cálculo, inserir
números e textos em células, adicionar limites, cores e padrões, utilizar fórmulas
lógicas e aritméticas, formatar células em percentagem e criar diferentes estilos de
gráficos. Quanto à Internet, mostra grande destreza na sua utilização, inicia um
programa de navegação (browser) na Web e abre um endereço na Internet, pesquisa
em motores de busca usando palavras-chave, possui um email.´ Diário de Bordo ± 15
de Janeiro de 2009

Nesta sessão, a Maria foi um elemento fundamental, pois ajudou alguns colegas que estavam
com algumas dificuldades, sobretudo na parte do correio electrónico. Alguns dos adultos já
não se recordavam do endereço, outros tiveram de criar um novo e a Maria ajudou alguns
desses colegas a realizarem essas tarefas:

³Quem é que já possui um email"´ 3HUJXQWHL HX ³Para fazermos a próxima tarefa
todos precisam de ter um email. Por isso, quem tem um email vai aceder ao mesmo
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para ver se ainda está activo, quem não tem vai ter de criar um´2VIRUPDQGRVPDLV
jovens mostraram-se mais autónomos, a Maria já possuía email, rapidamente acedeu
ao seu email e como havia colegas que ainda não tinham o email criado, ela perguntou
³Professora, posso ajudar aqui as colegas a criar o email"´ 'LiULR GH %RUGR ± 15 de
Janeiro de 2009

Na sessão 3, mais uma vez, a Maria mostrou possuir uma grande destreza na área das
tecnologias, desta vez, nos programas Word e PowerPoint. De acordo com os registos efectuados
no diário de bordo:

³0DLs uma vez, a Maria foi uma das primeiras a terminar as tarefas propostas. Mostrou
possuir as competências exigidas pelo referencial de competências-chave para estes
dois programas: Word e PowerPoint. Com destreza e alguma rapidez realizou as
tarefas propostas, criando um documento em Word, inserindo texto, uma tabela, uma
imagem, uma forma automática, cabeçalho e rodapé e formatou o documento.
Relativamente ao PowerPoint, também criou uma nova apresentação, adicionou texto,
uma imagem, animação personalizadDHWUDQVLomRHQWUHGLDSRVLWLYRV´'LiULRGH%RUGR
± 12 de Fevereiro de 2009

Uma vez que a formanda já possuía um bom nível de conhecimentos e de destreza ao nível
das funcionalidades básicas do computador, não se verificaram grandes evoluções a este
nível durante o estudo. No entanto, a Maria foi fundamental em algumas sessões, pois ajudou
alguns colegas que tinham mais dificuldades nesta área. Enquanto a formadora esclarecia as
dúvidas de uns colegas, a Maria tentava ajudar outros.

3.2. Navegação e exploração de recursos na Internet, nomeadamente WebQuests e blogues
Apesar da Maria só ter tido um primeiro contacto com um blogue, quando utilizou, a título de
consulta, o do CNO que frequenta, não sentiu dificuldades ao aceder ao blogue criado
especificamente para este estudo, nem a participar nele, enviando com facilidade e rapidez um
comentário com o seu nome e a sua situação profissional:
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³&XPSULGDVDVFRQGLo}HV GHWHUXPHPDLODFWLYR HGHSRLVGHDFHGHUDR EORJXHFDGD
um dos adultos enviou um FRPHQWiULR DR SRVW GH ³%RDV-9LQGDV´ $ 0DULD IRL GDV
primeiras a enviar o comentário.
Formadora - ³$FKRXGLItFLO"´
Maria - ³1mRSURIHVVRUDpEDVWDQWHIiFLO´
Formadora - ³-iDOJXPDYH]WLQKDXWLOL]DGRXPEORJXHRXSDUWLFLSDGRQXP"´
Maria - ³1mRQXQFDWLQKDSDUWLFLSDGRHPQHQKXP6yWLQKDYLVWRDTXHOHDTXLGR&12´
Diário de Bordo ± 15 de Janeiro de 2009

Foi visível que a Maria estava à vontade a trabalhar com o computador e com a Internet, ajudando
mesmo alguns colegas a aceder ao blogue:

³&RP IDFLOLGDGH DFHGHX j ,QWHUQHW DEULX R HQGHUHoR GR EORJXH ³3DGU}HV 2QOLQH´ ±
http://padroesonline.wordpress.com - e realizou as tarefas propostas para esta
sessão. Ainda teve tempo para ajudar os colegas que se encontravam mais próximos
e que estavam com dificuldades em aceder ao blogue, uma vez que estavam a
escrever mal o endereço do mesmo. Como já possuía uma conta de correio
electrónico, rapidamente escreveu o comentário de resposta e submeteu-o´'LiULRGH
Bordo ± 15 de Janeiro de 2009

Como já se referiu, na sessão 2, realizou-se o pré-teste. As duas primeiras tarefas foram
UHDOL]DGDV UHFRUUHQGR DR FRPSXWDGRU H j ,QWHUQHW PDLV FRQFUHWDPHQWH DR EORJXH ³3DGU}HV
2QOLQH´
Na primeira tarefa proposta, a Maria não apresentou dificuldades ao nível da utilização e
navegação do blogue. Facilmente acedeu ao mesmo e identificou o espaço do blogue onde
estavam os links para a realização das três questões desta tarefa, acedendo aos mesmos.
Começou por resolver as duas primeiras questões, demonstrando possuir competências ao nível
da utilização do QuizFaber. Na terceira questão, já teve de usar o HotPotatoes, evidenciando,
também, competências ao nível da sua utilização. Como apresentou competências ao nível da
utilização destas duas ferramentas e também não apresentou dificuldades ao nível das
competências matemáticas que se pretendiam avaliar nestas questões, realizou com correcção e
rapidez as três questões desta tarefa, como se pode ver no anexo 9.1. ± Tarefa 1.
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³$ 0DULD IDFLOPHQWH DFHGHX DR EORJXH LQVHULQGR R HQGereço do mesmo na barra de
endereços. Fez isto autonomamente, sem necessitar de qualquer orientação da minha
parte. Já no blogue, rapidamente identificou a primeira tarefa e intuitivamente
percebeu onde tinha de clicar para aceder às questões. Ao clicar no primeiro link, foi
encaminhada para a página do QuizFaber que pede a introdução do nome do
utilizador. Escreveu o seu nome e clicou em começar. Apareceu-lhe, então, a página
com as duas questões e as indicações que devia seguir. Rapidamente percebeu que,
SDUD HVFROKHU D UHVSRVWD FRUUHFWD GHYHULD FOLFDU QD ³EROLQKD´ TXH VH HQFRQWUDYD j
esquerda da opção escolhida. Após ter respondido às questões, apenas perguntou se
era para ela ver o resultado, ao que eu respondi afirmativamente. Assim, acedeu ao
quadro rHVXPR TXH OKH DSUHVHQWDYD R UHVXOWDGR GR 4XL] « 5HJUHVVRX j SDJLQD GR
blogue onde clicou no link que lhe deu acesso à página do HotPotatoes onde era
apresentada a terceira questão. Apenas perguntou se a opção D correspondia à
LPDJHPTXHWLQKDQD³OLQKD´Dbaixo. Ocorreu aqui uma pequena desconfiguração que
está relacionada com a resolução do ecrã, para a qual chamei a atenção dos
restantes formandos. Nesta ferramenta, intuitivamente percebeu que a seta existente
em cada uma das lacunas serviria para alguma coisa, experimentou clicar e percebeu
FRPRWLQKDGHID]HUSDUDUHVSRQGHUjTXHVWmR´'LiULRGH%RUGR ± 5 de Fevereiro de
2009

Quanto à segunda tarefa proposta, a Maria também não apresentou dificuldades ao nível da
utilização do PowerPoint. Uma vez que já se encontrava na página do blogue, facilmente
identificou o espaço onde se encontrava a segunda tarefa e lá acedeu ao PowerPoint que
apresentava o problema e as suas condições. Como apresentava destreza na utilização deste
programa, conseguiu visualizar todos os diapositivos sem problemas, voltando atrás para os reler
quando era necessário:

³0DLVXPDYH]IRLYLVtYHODGHVWUH]DGD0DULDQDXWLOL]DomRGREORJXHHQHVWHFDVR
do PowerPoint, que manipulava usando o teclado, retrocedendo e avançando os
diapoVLWLYRVGHDFRUGRFRPDVVXDVQHFHVVLGDGHV´'LiULRGH%RUGR ± 5 de Fevereiro
de 2009

Nas sessões seguintes, foi introduzida e utilizada a WebQuest como estratégia de aprendizagem
guiada. Foram trabalhadas, como já referimos anteriormente, duas WebQuests, a primeira das
quais foi realizada em grupo e a segunda individualmente.
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A Maria formou um grupo com mais duas colegas, constituindo o grupo mais jovem dentro da sala.
Ao longo das sessões, notou-se que este grupo era muito mais autónomo a trabalhar com o
computador do que os outros grupos, devido ao facto de possuírem uma maior destreza e
utilizarem mais as tecnologias informáticas no seu dia-a-dia, como referiram no Questionário
Inicial.

Fig. 57: Grupo da Maria

Tal como aconteceu com os outros colegas, gostaram logo da ideia de trabalharem em grupo, de
constituírem uma equipa, e atribuíram-lhe um nome. Foram as primeiras a colocarem o comentário
solicitado:

³2JUXSRGD0DULDRPDLVMRYHPGDVDODIDFLOPHQWHHVFUHYHXRHQGHUHoRHOHFWUyQLFR
do blogue na barra de endereços e acedeu ao mesmo. Neste, no espaço dedicado à
primeira tarefa a realizar na WebQuest, escreveu um comentário onde identificou os
membros do grupo e o nome da equipa. Foi a Maria que o escreveu e o submeteu,
sempre sob o olhar atento GDVFROHJDVGHHTXLSD´'LiULRGH%RUGR± 19 de Fevereiro
de 2009

Realizada esta primeira tarefa, o grupo da Maria começou por explorar a WebQuest, lendo-a e
consultando os recursos. Enquanto que os outros grupos, ao começaram a ler os recursos
disponibilizados, perguntaram se não era possível imprimir as tarefas da WebQuest para mais
facilmente se conseguirem organizar, o grupo da Maria tentou resolver sozinho a situação,
começando a tirar as notas mais importantes, não pedindo as tarefas da WebQuest impressas. No
entanto, como no intervalo a formadora fotocopiou esse documento em Word para as outras
equipas, também o forneceu ao grupo da Maria. O facto de possuírem maior destreza na utilização
do computador e também da WebQuest, facilitava-lhes a tarefa de procurar a informação
pretendida, pois facilmente navegavam na WebQuest entre as diferentes componentes da mesma
e quando consultavam os recursos faziam-no com facilidade, seleccionando, abrindo e fechando o
recurso quando necessário.

189

WebQuests e Blogues na formação de adultos centrada em padrões matemáticos

Quando exploraram o terceiro recurso disponibilizado, a aplicação multimédia que ilustra o
problema dos coelhos, fizeram-no de forma bastante autónoma. Por iniciativa própria, foram
começando a carregar nos botões existentes na aplicação e foram vendo as alterações que iam
surgindo:

³$ FHUWD DOWXUD D 0DULD GL] Isto só dá para a evolução dos coelhos ao longo de um
ano! Não dá mais!´'LiULRGH%RUGR± 19 de Fevereiro de 2009

Mais tarde,

³(VWH JUXSR UDSLGDPHQWH SHUFHEHX FRPR GHYHULD XWLOL]DU D :HE4XHVW $SyV XPD
breve explicação, facilmente começaram a utilizá-la, navegando entre as suas várias
componentes, lendo a informação disponibilizada e consultando os recursos
apresentados. Conseguem orientar-se na navegação da WebQuest e alternar a
consulta de recursos, abrindo e fechando os recursos conforme a necessidade.
Demonstram confiança na utilização desta ferramenta, ao contrário de alguns colegas,
TXHDSUHVHQWDPDOJXQVUHFHLRV´'LiULRGH%RUGR± 25 de Fevereiro de 2009

Durante as sessões, a formadora chamou a atenção para o facto de poderem consultar o blogue e
a WebQuest fora das sessões. Assim, houve alguns grupos que dividiram tarefas e acederam ao
blogue e à WebQuest a partir de casa. No período em que se realizou esta WebQuest, a Maria
não acedeu ao blogue nem à WebQuest fora das sessões pois, segundo a mesma, a sua ligação
da Internet era extremamente lenta:

³0DULD - Optámos por fazer a segunda tarefa aqui, por todas é mais fácil. Além do
mais, eu não consegui aceder à Internet porque a minha ligação é muito lenta. Diário
de Bordo ± 25 de Fevereiro de 2009

Era o único grupo de três elementos, mas nem por isso trabalharam menos. Todas se mostraram
bastante empenhadas na resolução da WebQuest e utilizaram o computador de forma equitativa.
Não havia apenas um elemento a utilizá-lo, mas repartiram a sua utilização pelas três.
Após terem respondido a todas as questões presentes nas tarefas da WebQuest, acederam ao
EORJXHSDUDOiFRORFDUHPDVVXDVUHVSRVWDVjSULPHLUDHVHJXQGDWDUHIDGD:HE4XHVW³&RQFXUVR
Sorte Tripla´ &ada uma dessas tarefas tinha um espaço próprio onde tinham de colocar as
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respectivas respostas. Facilmente identificaram e acederam a esse espaço, clicando na opção
adequada para escrever um comentário. Preencheram sozinhas os dados necessários para a
identificação do comentário a enviar, o nome e o email. As três formandas foram escrevendo no
blogue de forma alternada, de modo a todas terem oportunidade de participar no mesmo. Nesta
fase, notou-se destreza na utilização do teclado por parte das três formandas. À medida que
terminavam de colocar as respostas na caixa da descrição do comentário, submetiam-no e
verificavam o que os colegas já tinham submetido também (anexo 9.2.2.).
A Maria foi uma das formandas que teve mais facilidade em realizar e compreender o que era uma
WebQuest e qual era o objectivo e a finalidade da sua utilização.
Na sessão 6, em que houve uma discussão dos resultados obtidos na WebQuest, a Maria referiu
que não achou a WebQuest difícil e que o seu aspecto gráfico tornou a sua utilização bastante
acessível:

³Depois da explicação inicial foi muito fácil utilizá-la, não são precisos grandes
FRQKHFLPHQWRV p Vy VHJXLU D RUGHP GRV VHSDUDGRUHV´ Diário de Bordo ± 26 de
Fevereiro de 2009

Após realização desta WebQuest em grupo, foi proposta a realização duma outra WebQuest,
³3DGU}HVQD&RQVWUXomR&LYLO´TXHWHYHWDPEpPDGXUDomRGHWUrVVHVV}HVPDVTXHIRLUHDOL]DGD
individualmente.
A Maria também assistiu a estas três sessões, não por apresentar dificuldades ao nível das
Tecnologias Informáticas, pois dominava as funcionalidades básicas do computador e com
facilidade navegava e explorava em blogues e WebQuests, mas porque tinha apresentado
algumas dificuldades durante a realização do pré-teste, sobretudo na identificação do termo geral
duma sucessão e na resolução de situações problemáticas.
Na primeira sessão em que se trabalhou esta WebQuest, depois da formadora fazer uma breve
apresentação da mesma, a Maria começou por iniciar o browser na Web e escrever o endereço do
EORJXH ³3DGU}HV 2QOLQH´ QD EDUUD GH HQGHUHoRV H DVVLP DFHGHU DR EORJXH 1HVWH IDFLOPHQWH
identificou o espaço onde era referida a WebQuest a realizar e o local onde estava o link de
acesso à mesma. Como já estava familiarizada com o conceito de WebQuest e com a utilização
duma, foi resolvendo a mesma já com alguma autonomia. À medida que a ia lendo, ia
respondendo às questões que sabia e que eram apresentadas nas Tarefas e consultando os
Recursos disponibilizados quando sentia necessidade:

191

WebQuests e Blogues na formação de adultos centrada em padrões matemáticos

³$FHGHXj:HE4XHVWFRUUHFWDHautonomamente. Começou, então, a ler atentamente
a WebQuest e foi resolvendo o que sabia na parte das Tarefas. À medida que ia
resolvendo as questões, ia tomando nota, nos seus apontamentos, das suas
respostas, coisa que os colegas não fizeram porque leram primeiro toda a WebQuest.
Começou a sentir algumas dificuldades quando chegou à questão 1.6.. Então,
DXWRQRPDPHQWH GHFLGLX LU FRQVXOWDU R 3URFHVVR H RV 5HFXUVRV GLVSRQLELOL]DGRV´
Diário de Bordo ± 5 de Março de 2009

Consultou os vários recursos disponibilizados pela ordem pela qual eram apresentados no
Processo. À semelhança do que tinha acontecido com a utilização da outra WebQuest, que tinha
sido realizada em grupo, a Maria voltou a apresentar destreza na utilização individual desta
WebQuest e na navegação da mesma, alternando a consulta dos diferentes separadores e
acedendo aos recursos consoante as suas necessidades.

³)RL YHQGR R 3RZHU3RLQW RQGH HVFODUHFHX DOJXPDV G~YLGDV DFHUFD GR WHUPR JHUDO
duma sequência. Mais uma vez mostrou a sua destreza ao H[SORUDU R 3RZHU3RLQW´
Diário de Bordo ± 5 de Março de 2009

1RUHFXUVR³0iTXLQDGH3DGU}HV´D0DULDUHVROYHXDOJXQVGRVHQLJPDVDSUHVHQWDGRVFRPJUDXV
de dificuldade variável. Facilmente percebeu onde poderia mudar o grau de dificuldade dos
padrões aprHVHQWDGRV GHVORFDQGR R SRQWHLUR TXH VH HQFRQWUD QD URGD GD ³'LILFXOW\´ 4XDQWR DR
tipo de motivos que podia escolher, foi a formadora que lhe sugeriu que experimentasse alterá-los.
Em cada padrão apresentado, intuitivamente se apercebeu que teria de clicar com o botão
esquerdo do rato para fazer a sua escolha.
No anexo 9.3.1. estão alguns exemplos das opções feitas pela formanda nas sequências
apresentadas em alguns dos enigmas que resolveu.
Trabalhou, essencialmente, sequências com o maior grau de dificuldade que a aplicação
apresentava e, como acertava nas opções correctas, não se colocou a situação do que teria de
fazer se errasse.
1DDSOLFDomR³$EUDR&RIUH´WDPEpPFRQVHJXLXFRPSOHWDURVHVSDoRVHPEUDQFR GDVHTXrQFLD
apresentada na roda do cofre com os números correctos. Na tabela do lado direito, clicou no
número escolhido e arrastou-o até à posição pretendida. Procedeu da mesma forma até preencher
todos os espaços em branco. Depois de ter a sequência completa, não clicou em mais nada.
Pensou, iniciaOPHQWHTXHVHULDVySDUDFRORFDURVQ~PHURVDRTXHHVWDTXHVWLRQRX³Neste é só
SDUDDUUDVWDURVQ~PHURV"1mRGL]VHHVWiFHUWR«´ A formadora sugeriu-lhe, então, que clicasse
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na opção Unlock, colocada no meio da roda do cofre. Esta assim fez e achou divertido o facto do
FRIUH WHU Oi GHQWUR XP ³SUHVHQWH´ $SyV WHU FRPSOHWDGR WUrV VHTXrQFLDV FRUUHFWDPHQWH DOWHURX R
nível de dificuldade da sequência, na seta vermelha que aponta para o lado direito, ao lado da
LQGLFDomR GR ³FRGH´ H UHVROYHX PDLV Dlguns dos desafios apresentados (anexo 9.3.1. ± Abra o
Cofre). A formadora apenas sugeriu que mudasse para um nível de dificuldade superior. A forma
de o fazer foi a Maria que descobriu.
1R UHFXUVR ³-RJR FRP 3DGU}HV´ SUHHQFKHX FRUUHFWDPHQWH H VHP GLILFXOGDGH RV WUrs desafios
propostos. Compreendeu que teria de escolher uma forma, um número e uma cor, de maneira a
descobrir qual era o elemento que faltava na sequência. Clicou em cada uma das opções com o
botão esquerdo do rato para fazer essa selecção. Como a aplicação não dava qualquer resposta,
H[SHULPHQWRX FOLFDU HP ³*2´ SDUD DYDQoDU &RPR D HVFROKD TXH WLQKD IHLWR HVWDYD FRUUHFWD D
aplicação apresentou a segunda sequência. Procedeu da mesma forma até completar as três
sequências, momento em que o jogo acaba (anexo 9.3.1.- Jogo com Padrões).
Quanto ao QuizFaber ³'HFRUDomRGHXP4XDUWR´MiGHPRURXPDLVWHPSRDUHVROYr-lo. Tal demora
não se deveu à dificuldade em trabalhar com o QuizFaber, mas com a necessidade de ter tempo
para pensar um pouco na resposta que deveria dar. Como já tinha trabalhado com esta aplicação
no pré-WHVWHUDSLGDPHQWHDLGHQWLILFRXTXDQGRDFHGHXDRUHFXUVR³Ah, este é igual a um que já
fizemos´ (QWmR IDFLOPHQWH HVFUHYHX R VHX QRPH QR HVSDoR SUySULR H DFHGHX j SDJLQD FRP DV
perguntas. Procedeu da mesma forma como já referimos aquando da utilização desta aplicação no
pré-teste. A única diferença foi que, desta vez, já verificou os resultados sozinha (anexo 9.3.1. ±
Decoração de um Quarto).
&RQVXOWRX R 5HFXUVR ³1~PHURV )LJXUDGRV´ TXH OHX DWHQtamente, mas não reparou em certos
erros que algumas imagens apresentavam.
1D³7DUHIDFRP1~PHURV7ULDQJXODUHV´XWLOL]RXGHQRYRR+RW3RWDWRHVSUHHQFKHQGRDVODFXQDV
e escrevendo nelas a sua resposta. Aqui, a diferença em relação ao HotPotatoes que realizou no
pré-teste é que não há uma caixa pendente com as várias opções de resposta, é uma tarefa de
resposta aberta. No entanto, preencheu correctamente as lacunas e verificou os resultados das
suas respostas (anexo 9.3.1. ± Tarefa com Números Triangulares).
No último recurso, foi onde a Maria demorou mais tempo. Fez várias actividades para tentar
perceber melhor como se determinava o termo geral duma sequência. O facto deste recurso se
encontrar em inglês não foi um problema para a Maria que, com relativa facilidade percebeu o que
se pretendia (anexo 9.3.1. ± Termo geral de uma sequência). No entanto, de todos os recursos
que consultou, este foi aquele que achou mais difícil, não só por ser mais exigente do ponto de
vista da Matemática mas também por ter a opção de ajuda que, pelo facto de estar em inglês,
exigia maior esforço e concentração por parte da formanda para compreender o que era exibido.
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Depois de ter todas as respostas às tarefas propostas na WebQuest, acedeu ao blogue e lá
publicou as suas escolhas, conforme o anexo 9.3.3.. Para o fazer, procedeu da mesma forma que
já tinha feito anteriormente.
À semelhança do que tinha acontecido na realização da outra WebQuest, a formanda não acedeu
ao blogue nem à WebQuest fora das sessões, durante o tempo em que esta foi trabalhada,
argumentando mais uma vez a lentidão da ligação à Internet.

³1mR D PLQKD ,QWHUQHW p PXLWR OHQWD SRU LVVR QHP WHQWHL«´ Diário de Bordo ± 9 de
Março de 2009

Durante a discussão sobre as respostas dadas por todos no blogue, referiu-se o facto da
WebQuest não ser de difícil utilização, até porque tinham trabalhado com outra antes e nesta já
tinham mais facilidade. Quanto aos recursos disponibilizados, a opinião geral foi que os mesmos
eram muito divertidos, não eram maçadores, não eram muito difíceis de entender, à excepção do
último, e eram em número suficiente para ajudar a praticar e a perceber melhor os conteúdos
abordados. A Maria concordou com o que foi dito pelos colegas e acrescentou:

³Para mim, o recurso que achei mais difícil foi o último, como tem algum texto ainda
em Inglês temos de estar mais atentos e quem não souber Inglês é mais complicado,
VHEHPTXHSRGHWLUDUXPDVSRURXWUDV'HSRLVHOHQmRDFHLWDR³YH]HV´SRUH[HPSOR
se queremos escrever 2xn temos de tirar o x e escrever 2n, o que está mal. Está
correcto e devia aceitar´'LiULRGH%RUGR± 10 de Março de 2009

Terminadas as duas WebQuests, chegou o momento de realizar a avaliação da formação, em que
foi realizado, de novo, o teste realizado no início do estudo.
Mais uma vez, a Maria utilizou o blogue e as várias aplicações necessárias para resolver as duas
primeiras tarefas do teste sem dificuldades do ponto de vista das competências tecnológicas
(anexo 9.4. ± Tarefa 1).
Apesar da Maria já possuir um bom domínio de competências tecnológicas quando iniciou este
estudo ao nível das funcionalidades básicas do computador e da utilização da Internet, ao longo
deste estudo, enriqueceu um pouco mais esse domínio. Aprendeu a participar num blogue e a
utilizar uma WebQuest, pois nunca o tinha feito. Durante as sessões, mostrou ter uma grande
autonomia, destreza, facilidade e confiança na exploração e navegação tanto no blogue como nas
WebQuests, ajudando mesmo os colegas que sentiam mais dificuldades na sua utilização.
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ReODWLYDPHQWHjXWLOL]DomRGREORJXH³3DGU}HV2QOLQH´UHIHULXQR4XHVWLRQiULR)LQDOTXHJRVWRX
de o utilizar nas sessões, não tendo dificuldades em aceder ao mesmo nem aos recursos lá
disponibilizados, achou o aspecto gráfico agradável e a navegação e o envio de comentários para
o mesmo bastante fácil. Ainda no mesmo questionário e quanto às duas WebQuests trabalhadas
referiu que também gostou do seu aspecto gráfico e considerou que a realização de ambas foi
fácil.
Gostou de abordar o tema dos padrões da forma utilizada, apesar de não conhecer estas
ferramentas nem ter a noção correcta do que eram os padrões, não achou difícil trabalhar com
elas. Na sua opinião, a utilização desta metodologia ajudou-a bastante a desenvolver
competências tecnológicas ao nível do domínio de funcionalidades básicas do computador, na
utilização do blogue e das WebQuests, na exploração de recursos na Internet, nomeadamente nas
WebQuests e na pesquisa de informação.
Quanto às diferentes interacções que se podem estabelecer, a Maria considera que a utilização
destas tecnologias informáticas contribuiu muito para: tornar as sessões mais interessantes,
ajudar a desenvolver e/ou construir os seus conhecimentos/competências e os(as) dos colegas, a
colaboração e o trabalho de grupo e permitiu a auto-aprendizagem, se bem que ajudou bastante
na medida em que: facilitou a compreensão dos conteúdos abordados, permitiu uma maior
interacção com a formadora e com os colegas. No entanto, considerou que a utilização do blogue
e das WebQuests contribuiu pouco para a motivar para procurar mais informação, directa ou
indirectamente relacionada com o tema abordado e tornou-a pouco mais activa e responsável na
demonstração das competências exigidas.
Gostou de ter utilizado estas tecnologias informáticas: Foi uma maneira diferente de perceber a
matemática, ajudou bastante para ser mais atractiva e esta utilização é muito importante porque
cada vez mais utilizam-se as tecnologias´HD0DULDWHPDQRomRGHFRPRHODVVmRLPSRUWDQWHVQR
dia-a-dia. Este tipo GH PHWRGRORJLD ³é mais produtivo, é diferente e é mais enriquecedor pelo
convívio que se proporciona no blogue e nas sessões´3RUWXGRLVWRJRVWDULDTXHDVRXWUDViUHDV
do RVCC adoptassem esta metodologia de trabalho, porque cada vez mais é necessário utilizar as
novas tecnologias e era uma maneira diferente de ser mais atractivo.

3.3. Imagem da Matemática
No Questionário realizado inicialmente, a Maria revelou gostar pouco de Matemática, utilizando-a
às vezes na actividade profissional, essencialmente para fazer as contas dos clientes, e no seu
dia-a-dia pessoal/particular para gerir as suas despesas como fazer compras e pagar o telemóvel.
Considera que D PDWHPiWLFD p PXLWR REMHFWLYD ³p DTXLOR H DTXLOR PHVPR´ TXH o conhecimento
matemático só é construído na escola, que a matemática é sinónimo de cálculo, que é
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fundamental para resolver problemas do dia-a-dia e é útil para exercer qualquer profissão. De
acordo com a Maria, o mais importante em matemática é conhecer as fórmulas e saber aplicá-las.
Também depende dos professores, estes devem mostrar para que servem as matérias e onde se
aplicam. Neste questionário, referiu também, que considera importante o uso do computador e da
Internet nas sessões de Matemática, uma vez que isso contribui para uma visão mais positiva da
Matemática e para que se perceba melhor a importância e a utilidade da mesma e as aplicações
que esta tem no dia-a-dia. Considerou, ainda, o uso do computador e da Internet importante nas
sessões de Matemática, pois contribuem para uma visão mais positiva da Matemática; para que
esta seja mais activa, viva e dinâmica; estimulam a imaginação e promovem o desenvolvimento de
novas ideias; para que se perceba melhor a importância e a utilidade da Matemática e as
aplicações que esta tem no dia-a-dia; permitem realizar trabalhos de pesquisa e repetições
sucessivas para que se estude a Matemática.
Ao longo do estudo, a Maria foi-se familiarizando com os termos utilizados relativamente a este
tema dos padrões matemáticos. Foi construindo e alterando um pouco a imagem que possuía da
Matemática, ao resolver actividades que estavam relacionadas com situações do dia-a-dia, vendo
a aplicação da Matemática na vida real e que esta aplicação não tem necessariamente de implicar
cálculos. Foi, assim, dissipando um pouco a ideia de que a Matemática é aquilo e aquilo mesmo e
que o mais importante é conhecer as fórmulas e saber aplicá-las. Ao longo das sessões, foi
resolvendo as várias tarefas sem recorrer a fórmulas, muito pelo contrário, utilizou processos de
estratégias que lhe permitiram chegar às fórmulas.
No final das actividades implementadas, a Maria respondeu ao Questionário Final onde referiu que
a utilização destas tecnologias informáticas ajudaram-na pouco a construir uma visão mais
positiva e correcta da Matemática. No entanto, no mesmo Questionário, relativamente aos
aspectos positivos a assinalar depois da utilização do blogue e das WebQuests, a Maria referiu
que essa utilização fez com que a Matemática chamasse mais a atenção, não tendo encontrado
aspectos negativos na utilização destas tecnologias informáticas.
Na Entrevista, a formadora interrogou-a e ficou a saber que a Maria prefere as sessões com
recurso às Tecnologias Informáticas:

Prefiro as sessões em que usamos o computador e a Internet. Nunca tinha tido aulas
de Matemática assim, usando o computador. Mas acho que é mais produtivo,
aprendemos doutra forma, é diferente, mas é mais enriquecedor sobretudo pelo
convívio que temos com os colegas. Um tem uma ideia, outro tem outra, e é mais fácil
HVFODUHFHU G~YLGDV TXDQGR HODV DSDUHFHP « *RVWHL PDLV GDV VHVV}HV HP TXH
trabalhámos em grupo, obriga-nos a discutir com os colegas e a dar a nossa opinião e
isso é muito bom, ajuda-nos a perceber melhor as coisas. Quando trabalhamos
sozinhos, fazemos à nossa maneira, não perguntamos.
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Entrevista

Quando questionada sobre se achava que conseguiria chegar sozinha às mesmas conclusões
a que chegou na sessão, a resposta foi: Não, seria bem mais difícil. Senti algumas dificuldades
no início, na interpretação das tarefas propostas, principalmente antes de perceber a
sequência de Fibonacci.
A formadora perguntou-lhe qual era agora a sua imagem da Matemática, se mantinha a imagem
que tinha antes deste estudo ou se a tinha modificado, ao que a Maria respondeu:

Agora tenho uma imagem diferente, pensava que a Matemática era mais números,
contas e fórmulas e agora vejo que há outras coisas mais interessantes e que eu
pensei que não estivessem tão relacionadas com a Matemática. Também compreendi
melhor que a Matemática não é assim tão complicada e tem muitas aplicações no diaa-dia, nós é que nem reparamos nessas aplicações.

3.4.Identificação, completamento, continuação próxima e distante de padrões
A primeira sessão onde os adultos tiveram um primeiro contacto com os padrões, foi na segunda,
na qual foi realizado o pré-teste. Como já foi referido anteriormente, este era composto por 4
questões que visavam avaliar o nível de conhecimentos dos formandos relativamente a vários
tipos de padrões e a diversos aspectos que os envolvem.
Na primeira tarefa proposta, a Maria não apresentou dificuldades em identificar o padrão e em
responder a questões relacionadas com o completamento e a continuação próxima, como se pode
ver no anexo 9.1. ± Tarefa 1.
Quanto à segunda tarefa proposta, a Maria apresentou muitas dificuldades. O esquema
apresentado no PowerPoint que consultou para responder a esta tarefa ajudou-a a responder
correctamente apenas à primeira questão e depois de alguma hesitação denunciada pelo texto
riscado (anexo 9.1. ± Tarefa 2).
Nas restantes questões desta tarefa, esteve muito tempo a tentar resolvê-las. Como se pode
observar na imagem seguinte, a Maria também riscou a resposta que tinha dado inicialmente à
questão b), o que pode indiciar incertezas da formanda (anexo 9.1. ± Tarefa 2).
Para tentar resolver as questões b) e c), a Maria esboçou um esquema numa folha à parte (ver
anexo 9.1. ± Tarefa 2), com o intuito de perceber como era construída a sequência e tentou
chegar a uma resposta. Também aqui se pretendia avaliar se a formanda conseguia fazer uma
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generalização próxima, mas os termos pedidos já se encontravam mais distantes dos inicialmente
dados. Como ainda não tinha conseguido identificar a lei de formação desta sequência, não
conseguiu resolver correctamente as questões. O esquema do PowerPoint tornou-se um pouco
confuso para ela, porque tinha de ter em conta bastantes condicionantes para fazer a contagem
dos gatos e não os conseguia representar esquematicamente.
Quanto à questão d) não conseguiu chegar a conclusão alguma por não perceber o que era
pedido:

³Não percebo. Fiz aqui um esquema mas não sei se isto está bem, agora a última
questão não sei. Isto é difícil´'LiULRGH%RUGR± 5 de Fevereiro de 2009

Relativamente à terceira tarefa, a Maria realizou com facilidade as primeiras quatro questões,
como se pode confirmar pela análise da figura presente no anexo 9.1. ± Tarefa 3.
Para a primeira delas, utilizou letras para identificar cada um dos elementos do padrão e números
para fazer a contagem dos elementos.
Na última questão, a e), a Maria não conseguiu dar uma resposta à questão que envolvia a
determinação da lei de generalização.
Durante a resolução do pré-teste, a Maria chamou a formadora na tentativa de que esta lhe
pudesse esclarecer algumas dúvidas:

³Posição desconhecida!? Se tivesse qual era a posição, era fácil. Agora assim, como
é que dou a resposta? Sei como é construído o padrão - começa na estrela, depois é
a maçã e depois o coração, depois volta à estrela e é sempre assim. Será isso?´
Diário de Bordo ± 5 de Fevereiro de 2009

Em relação à última tarefa, a dificuldade notada nas tarefas anteriores voltou a reflectir-se - a
determinação da lei de generalização.
No entanto, nesta tarefa, a Maria também respondeu erradamente à alínea d). Para a vigésima
posição são, de facto, 210 telhas mas são 400 tijolos e não 200 como ela referiu. É de notar que
teve alguma dificuldade em explicar como raciocinou para responder à alínea c) e nem o tentou
para a alínea d), o que denota bastantes dificuldades na capacidade de comunicar
matematicamente.
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Fig. 58: Resposta da Maria a algumas questões da Tarefa 4

³)RUPDGRUD- Então e como raciocinou para a alínea d)? Não explicou Maria.
Maria - Então é da mesma maneira como fiz a alínea anterior, só muda a posição,
em vez de ser com o 8 é com o 20´'LiULRGH%RUGR± 5 de Fevereiro de 2009

Relativamente à última questão, a Maria nem respondeu, como se constata no anexo 9.1. ± Tarefa
4.

³Esta é como as anteriores, não sei´'LiULRGH%RUGR± 5 de Fevereiro de 2009

Fazendo um balanço do desempenho no pré-teste, a formadora concluiu que a Maria consegue
identificar alguns padrões, completar e continuar algumas sequências, denotando que, quanto
mais distantes estão os termos pedidos dos inicialmente apresentados maior é a dificuldade de os
obter. Quanto à lei de formação, apresenta imensas dificuldades, sobretudo por não saber o que é
a posição n ou a posição desconhecida. Denota-se aqui, também, alguma dificuldade em
comunicar e argumentar matematicamente, sobretudo quando tem de o fazer por escrito.
Depois de aplicado o pré-teste, foram realizadas seis sessões, em que se trabalharam duas
WebQuests, cada uma em três sessões.
A primeira WebQuest, do ponto de vista da Matemática, visava trabalhar, principalmente, a parte
da sequência de Fibonacci - identificar a sequência e fazer algumas tarefas de continuação
próxima e generalização distante, no sentido de esclarecer as inúmeras dúvidas que tinham
surgido na Tarefa 2 do pré-teste.
Logo na primeira sessão em que trabalharam a WebQuest ³Concurso Sorte Tripla´ R JUXSR GD
Maria começou a ler os recursos com muita atenção para tentar encontrar alguma informação que
lhes fosse útil para resolver as tarefas da WebQuest. Após terem consultado os primeiros
recursos, foram encontrando alguma informação que necessitavam para responder às questões
da primeira tarefa e foram, por isso, tirando algumas notas. Após algum tempo, começaram a ficar
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um pouco impacientes, pois não conseguiam encontrar a explicação da forma como se construía a
sequência de Fibonacci. Quando a encontraram, a expressão foi de espanto e admiração:

³0DULD± Afinal era só isto?
Sónia ± Tão fácil!
Soraia ± Nem acredito!
Maria ± E eu ali com contas e mais contas e esquemas e mais esquemas´'Lirio de
Bordo ± 19 de Fevereiro de 2009

Para responderem à primeira tarefa proposta, fizeram um rascunho reunindo as várias
informações recolhidas nos Recursos pelas três formandas.

Fig.59: Notas recolhidas pela Maria na primeira tarefa

Para responderem à segunda tarefa, preencheram uma tabela, conforme se pode verificar no
anexo 9.2.1., na qual determinada pontuação se obtém adicionando as duas pontuações
anteriores.

³0DULD± Então isto agora é fácil, é somar sempre os dois anteriores.
Sónia ± Pois, agora é fácil. Tens aí calculadora?
Soraia ± (QWmRYDPRVOi´Diário de Bordo ± 19 de Fevereiro de 2009

Como trabalhavam em grupo, uma ditava e todas iam fazendo os cálculos na calculadora e
apontando os resultados nas suas próprias folhas para posteriormente compararem os valores.
Chegaram, assim, às respostas a dar na segunda tarefa apresentada e o resultado final encontrase no anexo 9.2.1..
Ao fim de algum tempo chamaram a formadora:
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³Doutora, já terminámos. Podia dar uma olhadela no que fizemos, antes de pormos as
respostas no blogue? Verifiquei o que tinham feito e disse-lhes para melhorarem as
partes que não estavam completas. Sobretudo na alínea g) da segunda tarefa,
poderiam encontrar a resposta a essa questão num dos recursos. Quando tivessem
termLQDGR HVVD UHYLVmR GHYHULDP FRORFDU HQWmR DV UHVSRVWDV QR EORJXH´ 'LiULR GH
Bordo ± 25 de Fevereiro de 2009

Assim fizeram e, passado algum tempo, já tinham acedido ao blogue para enviarem as suas
respostas, como se pode ver no anexo 9.2.2.. Foram escrevendo no blogue de forma alternada,
para, assim, todas poderem participar.

Quanto às respostas dadas à primeira tarefa, nota-se que não estão escritas com correcção e que
escreveram até frases sem grande sentido, não sendo objectivas ao ponto de responderem ao
que era pedido. Além de revelarem algumas dificuldades ao nível do Português, revelam também,
falhas ao nível da organização da informação e da capacidade de comunicar matematicamente.
Pode-se, no entanto, concluir que ficaram com a noção de quem foi Fibonacci, qual foi a
sequência que ele descobriu, como se constrói e algumas das suas aplicações na vida real.
Relativamente à segunda tarefa, as respostas obtidas já foram mais satisfatórias. Conseguiram
responder acertadamente às questões, no entanto, nem sempre apresentaram as justificações
quando era necessário. Resumindo, conseguiram identificar a sequência de Fibonacci e responder
às questões que englobavam a generalização próxima e também a distante.
A parte em que a Maria sentiu mais dificuldade foi na lei de formação da sequência, só tendo
conseguido uma generalização por recursividade. Achou muito interessante o facto de poder
conhecer algumas aplicações da matemática na vida real, e não ser só a explicação da sequência
e a aplicação de exercícios sobre a mesma.
Depois de resolvida a primeira WebQuest, foi apresentada a segunda WebQuest a resolver. Esta
já foi resolvida individualmente e tinha como objectivo esclarecer alguns conceitos como o de
sequência, termos, termo geral de uma sequência e dar a possibilidade de aplicarem e testarem
estes conhecimentos através dos vários recursos disponibilizados e esclarecer as dúvidas que
fossem surgindo. A Maria começou por ler a WebQuest atentamente e foi resolvendo as questões
que sabia na parte das tarefas. Começou a sentir algumas dificuldades quando chegou à questão
1.6., onde se pretendia que os formandos fizessem uma generalização. Então, aí, autonomamente
decidiu ir consultar o Processo e os Recursos disponibilizados.
Recorrendo às Tecnologias Informáticas, resolveu com relativa facilidade vários problemas que os
Recursos apresentavam e que implicavam a identificação de padrões, a continuação dum padrão,
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o completamento próximo e também o distante, este só no último Recurso do Processo, como se
pode comprovar no anexo 9.3.1.. Neste último recurso, a formanda já demorou um pouco mais de
tempo, era o recurso em que podia comprovar se tinha assimilado bem os conceitos abordados,
dado que tinha de identificar, completar e generalizar os padrões apresentados. Fez vários
exercícios para tentar perceber melhor como se determinava o termo geral duma sequência. O
facto deste recurso se encontrar em inglês não foi um problema para a Maria, uma vez que
percebeu o que se pretendia com o recurso.
Depois de ter consultado todos os recursos, retomou as tarefas, nas questões onde tinha parado e
terminou o que lhe faltava. Apontou todas as suas respostas primeiro em papel, como se pode ver
no anexo 9.3.2..
Identificou o padrão presente na primeira tarefa e resolveu algumas questões de completamento
próximo e de continuação do padrão e resolveu também questões relacionadas com a
generalização do padrão apresentado. Como se pode observar no anexo 9.3.2. aparece, a partir
GD TXHVWmR  ³´ VHJXLGR GXPD UHVSRVWD LVWR refere-se à questão 1.7. da primeira tarefa
onde é pedido para responder às mesmas questões desde a 1.3. à 1.6. para o padrão dos
mosaicos castanhos.
Quanto à segunda tarefa apresentada, a formanda resolveu duas questões que envolvem o
completamento próximo e distante.
Posteriormente, colocou as suas respostas no blogue, partilhando-as com os colegas, como se
pode ver no anexo 9.3.3..
7DQWRRVGHVDILRVSURSRVWRVQRVHQLJPDVFRPRDVWDUHIDVSURSRVWDVQD:HE4XHVW³3DGU}HVQD
&RQVWUXomR&LYLO´IRUDPUHDOL]ados com sucesso pela formanda, que evidenciou competências ao
nível dos padrões matemáticos, nomeadamente a nível da identificação, completamento e
continuação de padrões, tanto próximo como distante, recorrendo, inicialmente, sobretudo a
estratégias recursivas e depois evoluindo para estratégias mais funcionais. Foi possível, à
formadora, acompanhar o desempenho individual da Maria, tendo sido mais fácil identificar as
suas dúvidas e dificuldades, que se centravam sobretudo na generalização mais distante.
Resolvidas as duas WebQuests, chegou o momento de realizarem o pós-teste. A Maria realizou-o,
evidenciando, como se pode comprovar no anexo 9.4., já alguma evolução na identificação,
continuação e completamento próximo de um padrão. No entanto, na generalização de um padrão
ainda sentiu dificuldades, pelo que respondeu de forma incorrecta à última questão da Tarefa 4.
Em relação à Tarefa 2, generalizou usando uma estratégia recursiva e, na Tarefa 3 revelou-se
incapaz de explicitar como se poderia saber que elemento ocupa uma posição indeterminada.
Apesar de ter afirmado que tinha compreendido o conceito, muito provavelmente não ficou bem
assimilado.
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Os padrões repetitivos, presentes nas Tarefas 1 e 3, foram os menos problemáticos para a
formanda. Também conseguiu perceber a lógica de construção do padrão crescente presente na
Tarefa 4. Quanto à sequência de FIbonacci presente na Tarefa 2, já mostrou compreensão na
forma como se construía a sequência, identificando-D 1R HQWDQWR j H[FHSomR GRV ³WLMRORV´ Vy
conseguiu raciocinar recursivamente.
Ao longo deste estudo, a Maria enriqueceu-se ao nível das competências matemáticas,
nomeadamente, a identificação, o completamento e a continuação próxima e distante de padrões.
No Questionário Final, referiu que a utilização do blogue e das WebQuests ajudaram-na bastante
a desenvolver competências matemáticas relacionadas com a identificação de padrões, a
resolução de situações problemáticas, o raciocínio, o estabelecimento de conexões e a
capacidade de comunicar e argumentar. No entanto, no mesmo questionário, refere que a
utilização destas tecnologias informáticas ajudaram-na pouco a continuar e a fazer o
completamento próximo e mais distante de padrões. Posteriormente, na Entrevista, a formadora
ficou a perceber que a formanda teve dificuldade na compreensão de alguns itens das perguntas
do Questionário Final, nomeadamente na continuidade/completamento próximo e completamento
mais distante de padrões.

3.5. Aplicação dos conhecimentos construídos e conexões
Após a realização do pós-teste, a formadora teve algumas conversas individuais com a Maria para
se explorarem algumas situações da sua vida onde conseguisse identificar a existência de
padrões e fazer essa descrição. Devido ao facto de ser relativamente jovem, sentiu mais
dificuldades em encontrar e identificar essas situações. A formadora sugeriu que reflectisse bem
acerca da sua experiência profissional pois, a seu ver, seria onde mais facilmente poderia
encontrar situações particulares e mais específicas relacionadas com sequências ou padrões. A
Maria referiu que conseguia identificar sequências e padrões na sua actual profissão, empregada
numa loja roupa desportiva e também quando foi empregada numa grande superfície do ramo do
vestuário, quando arruma as roupas de acordo com os preços, os tamanhos e os tipos de roupa.
Achou que poderia desenvolver, por aí, o trabalho proposto pela formadora a entregar daí a cerca
de oito dias.
A formadora leu-o e sugeriu que colocasse alguns exemplos e aprofundasse um pouco mais o
trabalho já desenvolvido.
Feitas as últimas correcções, a Maria entregou, então, o seu dossier pessoal, onde apresentou a
relação que fez na sua história de vida com os padrões.
Evidencia que lida com padrões crescentes, conseguindo chegar à generalização para as
sequências de números que identifica.
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³No meu actual trabalho também utilizo as sequências e os padrões de várias formas.
$ URXSD HVWi DUUXPDGD SRU Q~PHURV     « RX     «  H
tamanhos (XS, S, M, L, XL, XXL), isto é por sequência. Nos números tenho primeiro
XPDVHTXrQFLDFXMRWHUPRJHUDOp[QHQDVHJXQGDRWHUPRJHUDOpQ´

Também quando tem de calcular os descontos a aplicar nos diferentes artigos que vende,
descreve a generalização:

³3RU H[HPSOR TXDQGR WHQKR promoções na loja tenho de calcular o preço de venda
dessas peças que estão em promoção. Assim se tiver uma bancada em que as peças
FXVWDYDP¼HWrPXPGHVFRQWRGHWHQKRGHID]HURVHJXLQWHFiOFXOR
¼[ ¼
¼- ¼ ¼
Mas se tiver outras peças com outros preços com o mesmo desconto, 15%, tenho de
aplicar o seguinte cálculo:
n ± n x 15/100, onde n era o preço da peça
e assim obtenho o preço que o cliente tem de pagar.
Se o desconto for de qualquer outro valor, por exemplo d, o cálculo a aplicar seria
n ± n x d/100, onde n era o preço da peça sem o desconto e d seria a
percentagem de desconto´

Por fim, apresenta ainda um padrão de comportamento que segue quando atende um cliente:

³7DPEpPTXDQGRFKHJDDWHQGRXPFOLHQWHWHQKRGHVHJXLUXPDVHTXrQFia de passos:
primeiro cumprimento o cliente e depois pergunto se ele precisa de ajuda; quando ele
diz que sim, presto então o meu auxílio, pergunto que tipo de roupa quer, para que
tipo de pessoa é e mostro-lhe algumas peças para que o cliente possa escolher e
definir se quer alguma dessas peças, Quando o cliente já tem uma ideia do que quer,
é mais fácil, apenas tenho de lhe mostrar os produtos que tenho dentro da gama que
ele me pediu. Depois do cliente escolher o produto, tenho de efectuar a cobrança do
mesmo, faço a conta do cliente, registo-a no computador, pergunto se quer pagar em
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dinheiro ou com o multibanco, recebo o pagamento e efectuo-o o troco quando
necessário e despeço-PHGRFOLHQWHDJUDGHFHQGRDFRPSUDHGHVHMDQGRXPERPGLD´

Nestes exemplos, sobretudo nos dois primeiros, a Maria revela a utilização correcta do raciocínio
funcional usado para determinar a lei de formação dos padrões envolvidos nas duas primeiras
situações.

3.6. Motivação, Atitudes e Interacções
A Maria é uma formanda que não está muito habituada a estabelecer conexões, pelo menos na
área da Matemática. O que deveria ter aprendido no tempo de escola, uma vez que ela frequentou
o 9º ano de escolaridade, esqueceu e nem depois de os abordar se recorda de os já ter dado. A
formadora questionou-a acerca disto, numa conversa informal:

³Maria, recorda-se de ter dado isto na escola? Perguntei-lhe, eu uma vez que a Maria
já tinha frequentado o 9º ano e por isso terá dado esta matéria na escola.
³Não, não me recordo de ter dado isto, mas até não é difícil de entender´- respondeu
HOD´'LiULRGH%RUGR± 5 de Março de 2009

4XDQWR DRV SDGU}HV GH FUHVFLPHQWR DSUHVHQWDGRV QR 5HFXUVR ³7DUHID FRP 1~PHURV
7ULDQJXODUHV´D0DULDUHIHULXTXHQmRVHUHFRUGDYDGHRVWHUDERUGDGR

³Isto dos números triangulares, quadrangulares e pentagonais é engraçado. Também
não me lembro de ter dado isto nos tempos de escola´'LiULRGH%RUGR± 5 de Março
de 2009

Isto também se deve ao facto de não ter necessidade de mobilizar estes conhecimentos e de os
utilizar no seu dia-a-dia, não tendo assim desenvolvido esta capacidade.
Ao longo deste estudo, a Maria mostrou-se sempre bastante motivada, sendo persistente e
empenhada no trabalho de grupo, contribuindo para o desenvolvimento do mesmo, na realização
da primeira WebQuest e para a exploração de padrões e relações que se estendeu também à
segunda WebQuest.
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A segunda tarefa da primeira WebQuest levou o grupo a recorrer a uma tabela para fazer a
sistematização dos dados. Foi a estratégia que acharam mais adequada para resolver o problema
apresentado. No entanto, para generalizar esse padrão, a tabela já não foi de grande utilidade.
Sentiram facilidade em perceber o padrão apresentado e continuar a sequência, mas tiveram
dificuldade em encontrar o enésimo termo. Isso deve-se à dificuldade que tiveram em organizar
todos os dados fornecidos e em estabelecer uma conexão entre o raciocínio efectuado e uma
representação algébrica desse raciocínio. Como estavam habituadas à forma como tinham
aprendido Matemática durante o seu percurso escolar, em que a aprendizagem dos conceitos e as
VXDVSUiWLFDVVHID]LDPLVRODGDPHQWHHRQGHHUDPSULYLOHJLDGRVRVSURFHGLPHQWRVHDV³URWLQDV´
sentiram dificuldades no estabelecimento de conexões entre os conteúdos aprendidos.
O grupo da Maria mostrou-se sempre bastante coeso, evidenciando espírito de trabalho em
equipa, fundamental para o sucesso duma actividade como esta. A Maria, juntamente com as
colegas, apresentaram sugestões, discutiram ideias e esclareceram dúvidas, assumindo um papel
activo dentro do grupo.
No entanto, na primeira tarefa de investigação realizada, na primeira WebQuest, a linguagem
apresentada pelo grupo na apresentação das suas respostas no blogue era pouco cuidada,
algumas frases não tinham sentido. Conseguiam justificar oralmente algumas das suas decisões,
mas sentiram dificuldade em explicitar os seus raciocínios, evidenciando também dificuldades
noutra das áreas do processo RVCC, a Linguagem e Comunicação.
Na sessão em que houve uma discussão acerca das respostas apresentadas pelos diferentes
grupos no blogue, a formadora referiu que alguns grupos, incluindo o da Maria, não tinham
apresentado as justificações das respostas dadas, que deveriam ter explicado como procederam,
que raciocínio seguiram para obter aqueles valores. A Maria e as restantes formandas do grupo
referiram que não justificaram os resultados obtidos em algumas das questões porque, na tarefa 1,
já tinham mencionado como se construía a sequência de Fibonacci e na primeira questão da
tarefa 2 justificaram como tinham raciocinado. Acharam que isso seria suficiente, porque
raciocinaram sempre da mesma maneira e a comprová-lo está a tabela que preencheram que se
encontra no anexo 9.2.1.. Foi visível, nesta sessão de discussão, que o grupo da Maria possui
maior facilidade em comunicar e argumentar os resultados obtidos oralmente do que através da
escrita.
Na segunda WebQuest, ao trabalhar sozinha, mostrou novamente facilidade em perceber a
formação dos padrões, completar e continuar os padrões apresentados e familiaridade com
símbolos e respectiva manipulação, avançando mesmo com alguns termos gerais das sequências
nas questões propostas e demonstrando já alguma facilidade em explicar os seus raciocínios.
Na sessão de discussão das respostas dadas por todos no blogue, surgiram algumas questões
relacionadas com o termo geral duma sequência e com os recursos disponibilizados, que a Maria
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prontamente tentou esclarecer, uma vez que também lhe tinham surgido essas dúvidas nas
sessões anteriores.
Ao longo deste estudo, a sua evolução foi evidente. Ela avançava com as respostas solicitadas,
explicando os seus raciocínios e ajudando alguns colegas com mais dificuldades na utilização do
computador e no esclarecimento de alguns conceitos e métodos de raciocínio. Foi sempre uma
formanda interessada e foi mostrando uma confiança crescente nos seus raciocínios.
Experimentou diversas estratégias, procurou a generalização correcta e explicou os seus
raciocínios à formadora e aos colegas enquanto resolvia as tarefas propostas e nas sessões de
discussão dos resultados obtidos e das respostas dadas no blogue.
Relativamente às interacções, no Questionário Final, a Maria considerou que a utilização do
blogue e das WebQuests contribuiu muito para permitir a colaboração e o trabalho de grupo e
contribuiu bastante para a existência duma maior interacção com a formadora e com os colegas,
como já foi referido. No entanto, relativamente à motivação e às atitudes, considerou que a
utilização do blogue e das WebQuests contribuiu pouco para a motivar para procurar mais
informação, directa ou indirectamente relacionada com o tema abordado e tornou-a pouco mais
activa e responsável na demonstração das competências exigidas.
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4.Serafim
O Serafim iniciou o processo com 32 anos de idade e com o 6º ano de escolaridade. Como referiu
QR VHX GRVVLHU SHVVRDO DEDQGRQRX RV HVWXGRV SRUTXH ³nunca gostei muito de estudar e « não
me incentivaram a continuar, o que foi meio caminho andado´4XDQWRDDFWLYLGDGHVSURILVVLRQDLV
possuía alguma experiência - foi serralheiro civil durante 5 meses e, à data, era pintor de
automóveis, actividade de já desempenhava há 16 anos e na qual tinha vindo a evoluir.
4XDQGRLQLFLRXRSURFHVVR59&&DRSUHHQFKHURLQVWUXPHQWRGHPHGLDomR³2REMHFWLYRGH59&&
SDUDPLP«´Tue consta do seu dossier pessoal, referiu que:

(VWRX DTXL SRUTXH«FRQVLGHUHL TXH HUD XPD KLSyWHVH TXH QmR SRGLD SHUGHU H TXHUR
estar preparado para o futuro.

Na Introdução do seu dossier referiu:

Reconheço que o meu dossier possa não ter o mesmo conteúdo de muitos, porque
apenas tenho 32 anos e não tenho uma diversidade muito grande de profissões assim
como de acções sociais.
Sinto que apenas em meia dúzia de meses que decorreu o processo RVCC, aprendi
muita coisa, desde a integração no grupo, o partilharmos ideias e toda a
aprendizagem nas quatro áreas.
Acho que se obter o 9º ano vai ser uma forma de tentar tirar outras formações
profissionais, para além de tudo o que aprendi e talvez tirar o 12º ano.

4.1.Domínio de funcionalidades básicas do computador
No Questionário realizado inicialmente, o Serafim disse nunca ter utilizado o computador durante a
sua formação escolar, mas já em adulto fez uma formação de Word, Excel e Access em 2002,
³«TXHPPH LQVFUHYHXIRL DPLQKDHVSRVD DUD]mRGHPHLQVFUHYHUIRi o querer saber trabalhar
com computadores´ FRPR UHIHUH QR VHX GRVVLHU SHVVRDO Desde essa altura, como referiu no
Questionário Inicial, utiliza o computador sobretudo para trabalhar no Word e fazer pesquisas em
motores de busca da Internet. Possui computador pessoal com acesso à Internet, que utiliza às
vezes em casa e no local de trabalho.
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O Serafim iniciou o processo com bons conhecimentos de Informática. Essa informação foi
transmitida à formadora pela técnica de diagnóstico e pela profissional de RVC, que já se tinham
apercebido das competências que o Serafim possuía nesta área durante as sessões que tiveram
com ele. Durante as sessões de reconhecimento que teve com a formadora, o Serafim mostrou
autonomia e facilidade na utilização do computador. Com destreza, criou pastas no ambiente de
trabalho, fez trabalhos no Word, no Excel, no PowerPoint e na Internet. De acordo com os registos
efectuados no Diário de Bordo, o Serafim foi um dos formandos que mostrou mais facilidades ao
nível da utilização do computador, chegando mesmo a ajudar alguns colegas com mais
dificuldades nesta área.
Na sessão 1, o Serafim mostrou que possuía as competências consideradas essenciais para
trabalhar com o computador bem como competências ao nível da utilização do Excel e da Internet:

³1HVWDVHVVmRSXGHFRPSURYDUTXHR6HUDILPGRPLQDDVIXQFLRQDOLGDGHVEiVLFDVGR
computador: liga e desliga correctamente o computador; usa adequadamente e com
destreza o rato; abre, redimensiona, restaura e fecha uma janela do ambiente de
trabalho; cria, abre, apaga pastas e ficheiros; guarda um ficheiro na sua pasta de
trabalho ou numa pen; usa o menu Iniciar para abrir um programa. Quanto ao Excel,
sabe criar uma folha de cálculo, inserir números e textos em células, adicionar limites,
cores e padrões, utilizar fórmulas lógicas e aritméticas, formatar células em
percentagem e criar diferentes estilos de gráficos. Relativamente à Internet, mostra
grande destreza na sua utilização, inicia um programa de navegação (browser) na
Web e abre um endereço na Internet, possui um email e realizou as tarefas propostas
QREORJXHVHPJUDQGHVGLILFXOGDGHV´'LiULRGH%RUGR± 15 de Janeiro de 2009

Ainda na primeira sessão de reconhecimento, o Serafim ajudou alguns colegas que estavam
com mais dificuldades, como se pode comprovar através dos registos efectuados no diário de
bordo:

³&RPR R 6HUDILP IRL XP GRV DGXOWRV TXH PRVWURX PDLRU IDFLOLGDGH QD XWLOL]DomR GR
computador, ajudou os colegas que estavam mais próximos de si a utilizar o
FRPSXWDGRU´'LiULRGH%RUdo ± 15 de Janeiro de 2009

Na sessão 3, foi realizado o reconhecimento das competências de Tecnologias da Informação e
Comunicação nos programas Word e PowerPoint. O Serafim mostrou estar à vontade com tais
programas, utilizando-os de forma correcta e com destreza, realizando com relativa facilidade as
tarefas propostas:
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³0DLVXPDYH], foi visível que o Serafim possuía destreza e facilidade no domínio das
funcionalidades básicas do computador. Quanto ao Word, utilizou-o correctamente
para criar um documento, inserir texto, uma tabela, uma imagem, uma forma
automática, cabeçalho e rodapé ao documento e formatou o mesmo, alterando o
tamanho, o tipo de letra e a cor do mesmo. Relativamente ao PowerPoint, criou uma
nova apresentação, adicionou texto, imagem, efeitos de animação e de transição entre
GLDSRVLWLYRVHUHDOL]RXXPDDSUHVHQWDomR´'LiULRGH%RUGR± 12 de Fevereiro de 2009

Realizadas as sessões de reconhecimento, a formadora concluiu que o Serafim reunia as
competências consideradas essenciais para poder realizar as tarefas previstas para as
sessões seguintes.
Dado que o formando já possuía um bom nível de conhecimentos e de destreza ao nível das
funcionalidades básicas do computador, não se verificaram grandes evoluções a este nível
durante o estudo. No entanto, o Serafim foi fundamental em algumas sessões, pois ajudou
alguns colegas que tinham mais dificuldades nesta área.

4.2. Navegação e exploração de recursos na Internet, nomeadamente WebQuests e blogues
À semelhança dos outros formandos, o Serafim já tinha tido um primeiro contacto com um blogue,
quando utilizou, a título de consulta, o do CNO que frequenta. Ao ter o primeiro contacto com o
EORJXH³3DGU}HV2QOLQH´QmRVHQWLXJUDQGHVGLILFXOGDGHVHPDFHGHUDRPHVPRQHPDSDUWLFLSDU
nele, enviando com facilidade e rapidez um comentário com o seu nome e actividade profissional:

³'HSRLV GH WHU HQYLDGR R FRPHQWiULR SHUJXQWHL-lhe: Então Serafim, achou difícil? Ao
que ele me respondeu: Não, até é bastante fácil. Faz-se sem problemas. Pensei que
fosse mais complicado´'LiULRGH%RUGR± 15 de Janeiro de 2009

Foi visível que o Serafim estava à vontade a trabalhar com o computador e com a Internet,
ajudando o seu colega de carteira a enviar o comentário antes de enviar o seu.

³&RP IDFLOLGDGH DFHGHX j Internet, abriu o endereço do blogue PadrõesOnline ±
http://padroesonline.wordpress.com. Como se apercebeu que o seu colega de carteira
estava com dificuldades porque não sabia o email, perguntou se o podia ajudar. O
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colega teve de criar um email novo e o Serafim ajudou-R QHVWH SURFHVVR´ 'LiULR GH
Bordo ± 15 de Janeiro de 2009

De seguida, realizou-se o pré-teste, recorrendo ao uso do computador e do blogue nas primeiras
duas tarefas.
O Serafim facilmente acedeu ao blogue e, neste, identificou os espaços destinados à realização
das duas primeiras tarefas. Começou pela primeira, clicou no link de acesso às primeiras duas
questões e mostrou possuir algumas competências ao nível da utilização do QuizFaber, e depois,
na terceira questão, também evidenciou competências ao nível da utilização do HotPotatoes:

³2 6HUDILP DFHGHX DR EORJXH

com

facilidade,

inserindo

correctamente

e

autonomamente o endereço do mesmo na barra de endereços. No blogue, identificou
a primeira tarefa e facilmente percebeu onde tinha de clicar para aceder às questões.
Ao clicar no primeiro link, foi encaminhado para a página do QuizFaber que pedia a
introdução do nome do utilizador. Escreveu o seu nome e clicou em começar. Surgiulhe, então, a página com as duas questões e as indicações a seguir. Perguntou como
haveria de proceder para efectuar a escolha da resposta correcta, se bastava clicar na
³EROLQKD´TXHVHHQFRQWUDYDjHVTXHUGDGDRSomRHVFROKLGDDepois de seleccionar as
respostas que considerava adequadas, perguntou o que tinha de fazer a seguir, ao
TXHHXUHVSRQGL TXH SRGLDYHULILFDURVUHVXOWDGRVREWLGRVFOLFDQGRHP³9(5,),&$5´
$VVLP DFHGHX DR TXDGUR UHVXPR TXH OKH DSUHVHQWDYD R UHVXOWDGR GR 4XL] «
Regressou à pagina do blogue onde clicou no link que lhe deu acesso à página do
HotPotatoes

onde

era

apresentada

a

terceira

questão.

Nesta

ferramenta,

experimentou clicar na seta existente em cada uma das lacunas aí existentes e
intuitivamente percebeu como tinha de fazer para responder à questão apresentada´
Diário de Bordo ± 5 de Fevereiro de 2009

Quanto à segunda tarefa proposta, o Serafim também não apresentou dificuldades ao nível da
utilização do PowerPoint. Uma vez que já se encontrava na página do blogue, facilmente
identificou o espaço onde se encontrava a segunda tarefa e lá acedeu ao PowerPoint que
apresentava o problema e as suas condições. Como apresentava destreza na utilização deste
programa, conseguiu visionar todos os diapositivos sem problemas, voltando atrás para os reler
quando era necessário.

³0DLVXPDYH]IRLYLsível a destreza do Serafim na utilização do blogue e, neste caso,
do PowerPoint, que manipulava usando setas, retrocedendo e avançando nos
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GLDSRVLWLYRVGHDFRUGRFRPDVVXDVQHFHVVLGDGHV´'LiULRGH%RUGR ± 5 de Fevereiro
de 2009

Nas sessões seguintes, foi introduzida e utilizada a WebQuest como estratégia de aprendizagem
guiada. Foram trabalhadas, como já se referiu anteriormente, duas WebQuests, a primeira das
quais foi realizada em grupo e a segunda individualmente.
A primeira WebQuest, ³Concurso Sorte Tripla´ IRL WUDEDOKDGD GXUDQWH WUrV VHVV}HV H LPSOLFRX D
utilização da Internet, mais propriamente do blogue, a partir do qual acediam à WebQuest a
realizar.
O Serafim formou um grupo com o seu colega de carteira. Gostaram logo da ideia de trabalharem
em grupo, constituíram uma equipa e atribuíram-lhe um nome:

³2 6HUDILP FRQVWLWXLX XPDHTXLSD FRP R VHX FROHJD GH FDUWHLUD &RPR R VHX FROHJD
possuia algumas dificuldades ao nível da utilização do computador, foi o Serafim que,
no espaço dedicado à primeira tarefa a realizar na WebQuest, escreveu um
comentário onde identificou os membros do grupo e o nome da equipa e submeteu-o
VRERROKDUDWHQWRGRFROHJD´'LiULRGH%RUGR± 19 de Fevereiro de 2009

Realizada esta primeira tarefa, o grupo do Serafim começou por explorar a WebQuest, lendo-a e
consultando os recursos. O grupo foi avançando devagar pois só o Serafim possuía destreza na
utilização do computador. Este foi ajudando o colega que, além das dificuldades sentidas ao nível
das tecnologias informáticas, também sentia muitas dificuldades ao nível da Matemática. Foram,
então, procurando a informação pretendida, navegando na WebQuest entre as diferentes
componentes e consultando os recursos disponibilizados, seleccionando, abrindo e fechando os
recursos quando necessário. Fizeram-no devagar, pois, à medida que iam avançando no trabalho,
o Serafim tinha de ir explicando ao colega onde devia clicar na WebQuest e ajudá-lo a interpretar
a informação disponibilizada. Na maior parte do tempo, estiveram os dois formandos a trabalhar
no computador do Serafim, com o Serafim a trabalhar no mesmo, mas, enquanto consultavam os
recursos, o Serafim ajudou o colega a aceder aos recursos a partir do outro computador, para este
também ter a oportunidade de aceder à WebQuest.
Quando exploraram o terceiro recurso, o computador do colega de equipa do Serafim não abria a
aplicação multimédia. Então, trabalharam os dois no computador do Serafim. Tiveram algumas
dificuldades em perceber onde deveriam clicar para começar a utilizar a aplicação e ver as
potencialidades da mesma.
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Na sessão 5, o colega de equipa do Serafim faltou, pelo que a formadora lhe colocou duas
hipóteses, ou trabalhava sozinho ou então teria de se juntar a um dos outros grupos para
continuar a trabalhar na WebQuest. Como os outros grupos iam em fases diferentes e mais
avançados que o Serafim, ele optou por trabalhar sozinho:

³Não me importo de trabalhar sozinho, assim até percebo melhor o que é para fazer e
esclareço melhor as minhas dúvidas´'LiULRGH%RUGR± 25 de Fevereiro de 2009

Começou, então, a trabalhar na WebQuest fazendo uma revisão das respostas à primeira tarefa,
cujas notas tinha tirado na sessão anterior. Consultou novamente os recursos para completar as
respostas às questões da primeira tarefa e depois começou a trabalhar na segunda tarefa
proposta. Como estava a trabalhar sozinho, foi mais fácil verificar a sua destreza a nível da
utilização do computador, do blogue e da WebQuest.
Na sessão seguinte, o colega de equipa do Serafim já esteve presente. Juntou-se ao Serafim para
continuar o trabalho mas, como este já tinha resolvido as duas tarefas na sessão anterior (ver
anexo 10.2.1.), apenas viu o que ele tinha feito e enviou um dos comentários de resposta às
Tarefas propostas:

³26HUDILPWHQWRXH[SOicar-lhe o que tinha feito na sessão anterior. O colega disse que
estava a perceber, mas foi o Serafim que acabou por fazer quase tudo sozinho.
Faltava apenas enviar o comentário para o blogue com as respostas às questões.
Dividiram entre eles quem passava que respostas e enviaram-nas para o blogue. O
colega do Serafim UHVSRQGHX j SULPHLUD WDUHID H R 6HUDILP j VHJXQGD´ 'LiULR GH
Bordo ± 26 de Fevereiro de 2009

Nesta fase, comprovou-se a destreza na utilização do teclado e no envio de comentários para o
blogue por parte do Serafim, ajudando o colega de equipa a enviar o primeiro comentário (ver
anexo 10.2.2.).
Na sessão de discussão das respostas publicadas no blogue e dos resultados obtidos, o Serafim
afirmou ter acedido ao blogue e à WebQuest fora das sessões para consultar de novo os recursos.
Afirmou também ter aproveitado para investigar um pouco mais acerca da Sequência de
Fibonacci:

³26HUDILPUHIHULXTXHHPFDVDSHVTXLVRXDOJXPDVFRLVDVVREUHRQ~PHURGH2XURH
que num dos sites encontrou uma fotografia duma torre em Itália que tinha números
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da sequência de Fibonacci e outras curiosidades como as medidas dum cartão de
crédito, dos livros ou dos jornais, que também estavam relacionadas com esse
Q~PHUR´'LiULRGH%RUGR± 26 de Fevereiro de 2009

Após a realização da primeira WebQuest em grupo, foi proposta a realização doutra WebQuest,
³3DGU}HV QD &RQVWUXomR &LYLO´ TXH WDPEpP WHYH D GXUDomR GH WUrV VHVV}HV PDV IRL UHDOL]DGD
individualmente.
O Serafim assistiu a estas três sessões, não por apresentar dificuldades ao nível das Tecnologias
Informáticas, pois dominava as funcionalidades básicas do computador e com facilidade navegava
e explorava em blogues e WebQuests, mas porque tinha apresentado algumas dificuldades
durante a realização do pré-teste, sobretudo na identificação de padrões e em fazer a sua
continuação próxima e mais distante, competências que são alvo deste estudo.
Na primeira sessão em que se trabalhou esta WebQuest, depois da formadora fazer uma breve
apresentação da mesma, o Serafim iniciou o browser na Web e escreveu o endereço do blogue
³3DGU}HV 2QOLQH´ QD EDUUD GH HQGHUHoRV H DFHGHX DR PHVPR 1HVWH IDFLOPHQWH LGHQWLILFRX R
espaço onde era referida a WebQuest a realizar e o local onde estava o link de acesso à mesma.
Como já estava familiarizado com o conceito de WebQuest e com a sua utilização, já sabia como
havia de fazer. Começou a explorar a WebQuest, lendo-a e consultando os recursos
disponibilizados pela ordem em que eram apresentados no Processo. No anexo 10.3.1.
encontram-se os vários recursos consultados e as actividades resolvidas pelo Serafim nas
sessões. À semelhança do que tinha acontecido com a utilização da outra WebQuest, o Serafim
voltou a mostrar destreza na exploração desta WebQuest e na navegação da mesma, alternando
a consulta dos diferentes separadores e acedendo aos recursos consoante as suas necessidades:

³$FHGHX j :HE4XHVW DXWRQRPDPHQWH &RPHoRX D H[SORUDU D :HE4XHVW OHQGR-a
DWHQWDPHQWH«)RLYHQGRR3RZHU3RLQWRQGHOKHVXUJLUDPDOJXPDVG~YLGDVDFHUFD
do termo geral duma sequência. Mais uma vez, mostrou destreza na exploração do
3RZHU3RLQW´'LiULRGH%RUGR± 5 de Março de 2009

1R UHFXUVR ³0iTXLQD GH 3DGU}HV´ UHVROYHX EHP RV HQLJPDV DSUHVHQWDGRV VH EHP TXH
apresentou algumas dúvidas matemáticas na realização de alguns exemplos aí apresentados,
mas, como o computador só assumia a resposta correcta, acabou por descobrir qual era a escolha
certa. Neste recurso, resolveu enigmas, com graus de dificuldade variável. No entanto, foi a
formadora que indicou onde poderia mudar o grau de dificuldade dos padrões apresentados e lhe
sugeriu que experimentasse alterar o tipo de motivo. Em cada padrão apresentado, intuitivamente
se apercebeu que teria de clicar com o botão esquerdo do rato para fazer a sua escolha. No anexo
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10.3.1. ± Máquina de Padrões estão alguns exemplos das opções feitas pelo formando nas
sequências apresentadas em alguns dos enigmas que resolveu.
1D DSOLFDomR ³$EUD R &RIUH´ WDPEpP FRQVHJXLX FRPSOHWDU RV HVSDoRV HP EUDQFR GD VHTXrQFLD
apresentada na roda do cofre com os números correctos. Na tabela do lado direito, clicou no
número escolhido e arrastou-o até à posição pretendida. Procedeu da mesma forma até preencher
todos os espaços em branco. Depois de ter a sequência completa, a formadora sugeriu-lhe, então,
que clicasse na opção Unlock, colocada no meio da roda do cofre. Este assim fez e achou
GLYHUWLGR R IDFWR GR FRIUH WHU Oi GHQWUR XP ³SUHVHQWH´ $SyV WHU FRPSOHWDGR WUrV VHTXrQFLDV
correctamente, alterou o grau de dificuldade da sequência, na seta vermelha que aponta para o
ODGR GLUHLWR DR ODGR GD LQGLFDomR GR ³FRGH´ H UHVROYHX PDLV DOJXQV GRV GHVDILRV DSUHVHQWDGRV
Descobriu sozinho como haveria de fazer para alterar o grau de dificuldade da aplicação. Apesar
de aparecerem frases em inglês, isso não foi um obstáculo para o Serafim realizar com sucesso
os desafios apresentados.
1RUHFXUVR³-RJRFRP3DGU}HV´SUHHQFKHXFRUUHFWDPHQWHHFRPIDFLOLGDGHRVWUrVGHVDILRVGHVWH
recurso. Compreendeu que teria de escolher uma forma, um número e uma cor, de maneira a
descobrir qual era o elemento que faltava na sequência. Clicou em cada uma das opções com o
ERWmRHVTXHUGRGRUDWRSDUDID]HUHVVDVHOHFomRHGHSRLVFOLFRXHP³*2´SDUDDYDQoDUHVXUJLXD
segunda sequência. Procedeu da mesma forma até completar as três sequências.
Quanto ao QuizFaber ³'HFRUDomR GH XP 4XDUWR´ Mi GHPRURX PDLV WHPSR D UHVROYr-lo. Esta
demora não se deveu à dificuldade em trabalhar com o QuizFaber, mas com a necessidade de ter
tempo para ler com atenção as perguntas e pensar nas escolhas que deveria fazer. Como já tinha
trabalhado com esta aplicação no pré-teste, rapidamente percebeu o que tinha de fazer. Escreveu
o seu nome no espaço próprio e acedeu à página com as perguntas, escolheu as suas respostas
e verificou sozinho os resultados.
&RQVXOWRXR5HFXUVR³1~PHURV)LJXUDGRV´OHQGR-o atentamente mas não reparou nos erros que
algumas imagens apresentavam.
1D ³7DUHID FRP 1~PHURV 7ULDQJXODUHV´ XWLOL]RX GH QRYR R +RW3RWDWRHV SUHHQFKHX DV ODFXQDV
escrevendo nelas a sua resposta. Ao contrário do HotPotatoes que realizou no pré-teste, em que
havia uma caixa pendente com as várias opções de resposta, neste era apresentado um exercício
de resposta aberta. No entanto, preencheu correctamente as lacunas e verificou os resultados das
suas respostas.
De todos os recursos consultados, o último foi onde demorou mais tempo. Foi o que o Serafim
achou mais difícil e também mais exigente do ponto de vista da Matemática. Fez dois exemplos
para tentar perceber melhor como se determinava o termo geral duma sequência. Compreendeu
que tinha de preencher os espaços em branco com números e o facto da aplicação se encontrar
em inglês não dificultou, segundo ele, a sua realização (ver anexo 10.3.1. ± Termo geral de uma
sequência). A dificuldade sentida estava relacionada com o raciocínio matemático a utilizar e o
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facto de a aplicação assumir como errado o termo geral que tinha o símbolo da multiplicação
causou-lhe, no início, uma certa confusão mas, depois, compreendeu e começou a resolver alguns
dos enigmas tendo em conta já esse pormenor.
Depois de ter consultado os Recursos disponibilizados, respondeu às tarefas propostas na
WebQuest. Depois, acedeu ao blogue e lá escreveu as suas respostas, num comentário e
submeteu-o. Para o fazer, procedeu da mesma forma que já tinha feito anteriormente (ver anexo
10.3.3.).
Fora das sessões, o Serafim afirmou ter acedido ao blogue e à WebQuest para consultar os
recursos e treinar um pouco mais aqueles conteúdos.
Durante a discussão sobre as respostas dadas por todos no blogue, o Serafim referiu que achou
esta WebQuest mais fácil que a anterior. Relativamente aos recursos disponibilizados, achou-os
bastante interessantes e cativantes e úteis para ajudar a praticar e a perceber melhor os
conteúdos abordados:

³Achei esta WebQuest mais fácil que a primeira. Os recursos eram bastante
LQWHUHVVDQWHVHPRWLYDYDPSDUDWUHLQDUPRVDPDWpULDGRVSDGU}HV«2UHFXUVRPDLV
difícil, talvez o último, tínhamos de estar muito atentos e raciocinar correctamente´
Diário de Bordo ± 10 de Março de 2009

Terminadas as duas WebQuests, chegou o momento de realizar a avaliação da formação,
realizando-se, de novo, o teste realizado no início do estudo.
O Serafim acedeu, de novo, ao blogue e ao espaço destinado às duas primeiras tarefas, as únicas
que necessitavam do recurso ao computador e à Internet para serem resolvidas. Fez esse acesso
sem dificuldades e, quanto às ferramentas utilizadas, o QuizFaber, o HotPotatoes e o PowerPoint,
utilizou-as sem dificuldades, mostrando maior destreza na sua utilização, sobretudo no QuizFaber
e no HotPotatoes.
Apesar do Serafim já possuir um bom domínio de competências tecnológicas quando se iniciou
este estudo, ao nível das funcionalidades básicas do computador e da utilização da Internet, pode,
ao longo deste estudo, enriquecer um pouco mais esse domínio. Aprendeu a participar num
blogue e a explorar uma WebQuest, pois nunca o tinha feito. Durante as sessões, mostrou ter uma
grande autonomia, destreza, facilidade e confiança na exploração e navegação tanto no blogue
como nas WebQuests, ajudando mesmo os colegas que sentiam mais dificuldades na sua
utilização.
No Questionário Final realizado após as sessões, o Serafim referiu que foi difícil usar o
computador para estudar o tema dos padrões. Não teve problemas em aceder às WebQuests e ao
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blogue Padrões Online, nem dificuldade em aceder aos recursos disponibilizados. Considerou que
o envio de comentários para o blogue foi fácil e a sua navegação foi mesmo muito fácil. Quanto
aos recursos disponibilizados nas WebQuests, considerou que foram relevantes para o tema
abordado se bem que achou a realização das WebQuests difícil. Considerou, também, o aspecto
gráfico do blogue e das WebQuests agradável.
Na sua opinião, a utilização da metodologia adoptada ajudou-o bastante a desenvolver
competências tecnológicas ao nível do domínio de funcionalidades básicas do computador, na
utilização do blogue e das WebQuests, na exploração de recursos na Internet, nomeadamente nas
WebQuests e na pesquisa de informação. Ainda no mesmo questionário, relativamente às
diferentes interacções que se podem estabelecer entre os diferentes intervenientes, o Serafim
considerou que a utilização destas tecnologias informáticas contribuiu bastante para: tornar as
sessões mais interessantes; facilitar a compreensão dos conteúdos abordados; motivar para
procurar mais informação, directa ou indirectamente relacionada com o tema abordado; tornar
mais activo e responsável na demonstração das competências exigidas; permitir uma maior
interacção com a formadora; desenvolver e/ou construir os seus conhecimentos/competências e
os(as) dos colegas; permitir a colaboração e o trabalho de grupo e a auto-aprendizagem. No
entanto, considerou que a utilização do blogue e das WebQuests contribuiu pouco para permitir
uma maior interacção com os colegas.
Gostou muito de ter utilizado estas tecnologias informáticas, achou que foi importante a sua
utilização e gostaria que as outras áreas do processo RVCC adoptassem esta metodologia de
trabalho pois, segundo o formando, seria talvez uma forma de aprendizagem mais facilitada.
Na entrevista individual, a formadora interrogou-o acerca de alguns pontos que gostava de
esclarecer melhor e que tinham sido referidos pelo Serafim no Questionário Final. O Serafim
referiu que nunca tinha trabalho com estas ferramentas, que achou difícil, ao início, trabalhar com
elas, mas depois, com a prática, foi achando mais fácil. Referiu que sozinho teria muito mais
dificuldade em chegar às mesmas conclusões que chegou nas sessões, mesmo que tivesse ajuda
em casa seria mais difícil. Quando foi questionado sobre se preferia trabalhar em grupo ou
individualmente, referiu: Acabei por trabalhar mais individualmente. O meu parceiro faltou a uma
sessão do trabalho de grupo e nas outras tinha sempre de sair mais cedo, não pude por isso
contar com o apoio dele, mas em condições normais considero que seria um bom parceiro. Mas
considera que isso não foi negativo nem o prejudicou, até porque, segundo o Serafim: Fiquei a
conhecer melhor o tema dos padrões, aprendi coisas novas e isso foi muito importante. Quando
vim para o Processo vinha com vontade de aprender coisas novas.
Quando foi questionado acerca da sua preferência por sessões com esta metodologia ou com a
metodologia tradicional, sem o recurso às tecnologias informáticas, referiu: Acho que são
importantes as sessões com o recurso às tecnologias informáticas, assim estamos mais atentos e
acaba por ser mais fácil e menos cansativo. Até parece que as sessões passam mais depressa.
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Na minha opinião deveriam haver mais sessões em que se trabalhasse com o computador, seria
bom, porque assim até praticávamos mais.
A formadora perguntou-lhe se, no início, pensava que as sessões com recurso às tecnologias
informáticas para aprender Matemática iriam decorrer desta forma e o Serafim respondeu: Para
ser sincero pensava que iria complicar. A Matemática só por si já não é fácil, usando o computador
achava que iria ser pior, mais difícil, mas até nem foi. Fiquei surpreendido pela positiva.

4.3. Imagem da Matemática
No questionário realizado inicialmente, o Serafim revelou gostar pouco de Matemática, utilizando-a
às vezes na actividade profissional, essencialmente para fazer proporções e pesagens, e no seu
dia-a-dia pessoal/particular para efectuar medições e vários cálculos. Concordou plenamente que
o conhecimento matemático só é construído na escola, que a matemática é sinónimo de cálculo e
que os professores devem mostrar para que servem as matérias e onde se aplicam. Por isso, o
Serafim concorda que o melhor método para ensinDU 0DWHPiWLFD p ³2 SURIHVVRU H[SOLFD H RV
DOXQRV UHVROYHP PXLWRV H[HUFtFLRV DWp D GHFRUDUHP´ R PDLV LPSRUWDQWH HP PDWHPiWLFD p
conhecer as fórmulas e saber aplicá-las. Neste questionário referiu, também, que considera pouco
importante o uso do computador e da Internet nas sessões de Matemática, uma vez que isso torna
a Matemática mais aborrecida e desmotivadora e permite sobretudo, a realização de trabalhos de
pesquisa. Ainda no mesmo questionário, refere que não concorda que o seu uso contribua para
que se aprenda de forma mais significativa, nem permitem que o aluno vá tomando consciência do
que já sabe ou não. No entanto, não concorda que o seu uso só sirva para nos distrairmos um
bocado e concorda pouco que o uso dessas tecnologias informáticas contribuam para uma visão
mais positiva da Matemática; para que a Matemática seja mais activa, viva e dinâmica; para uma
aprendizagem mais independente, mais autónoma e mais responsável; para que se perceba
melhor a importância e a utilidade da Matemática e permitem perceber melhor as aplicações que
esta tem no dia-a-dia.
Durante as sessões, o Serafim foi mudando um pouco a imagem que tinha da Matemática. Foi
tendo contacto com algumas situações do dia-a-dia em que a Matemática se aplica e começou a
aperceber-se que ela está muito mais presente no seu quotidiano do que aquilo que pensava
inicialmente.
$TXDQGRGDH[SORUDomRGRVUHFXUVRVGD:HE4XHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´jVHPHOKDQoDGRTXH
aconteceu com os outros formandos, o Serafim achou extremamente interessantes os três últimos
recursos disponibilizados nesta WebQuest, devido ao facto destes apresentarem várias aplicações
da Sequência de Fibonacci na natureza, nas construções e na arte:
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Serafim ± ³Isto é interessante, não conhecia nada disto´ 'LiULR GH %RUGR ± 19 de
Fevereiro de 2009

O facto de poder conhecer algumas aplicações da matemática na vida real, e não ser só a
explicação da sequência e a aplicação de exercícios sobre a mesma, tornaram-se estes recursos
bastante cativantes. Isto também motivou o Serafim para pesquisar mais acerca deste tema, em
casa, na Internet.
Ao longo do estudo, foi tomando consciência de que a Matemática não é sinónimo de cálculo,
dado que foi realizando tarefas envolvendo conceitos matemáticos que não exigiam a realização
de grandes cálculos e efectou alguns raciocínios que lhe permitiram chegar a algumas fórmulas,
algo diferente daquilo a que estava habituado pois, para ele, em Matemática, normalmente as
fórmulas já existiam e ele tinha de partir delas e saber aplicá-las.
No final das actividades implementadas, o Serafim respondeu ao Questionário Final onde referiu
que a utilização do blogue e das WebQuests ajudaram-no muito a desenvolver competências
matemáticas relacionadas com a construção duma imagem mais positiva e correcta da
Matemática. Ainda no mesmo Questionário, o Serafim considerou que a utilização do blogue e das
WebQuests no processo educativo contribuiu bastante para tornar as sessões mais interessantes;
facilitou a compreensão dos conteúdos abordados; motivou-o para procurar mais informação,
directa ou indirectamente relacionada com o tema abordado; permitiu uma maior interacção com a
formadora, a colaboração e o trabalho de grupo, a auto-aprendizagem e ajudou-o a desenvolver
e/ou construir os seus conhecimentos/competências e os(as) dos colegas.
Na Entrevista individual realizada pela formadora, o Serafim demonstrou que de facto a imagem
que tinha acerca da Matemática mudou, referindo mesmo que de todas as áreas abordadas no
processo RVCC de nível básico, a Matemática foi aquela que mais o surpreendeu pela positiva,
pois aprendeu coisas novas e conseguiu perceber a sua aplicação em situações do dia-a-dia.

4.4. Identificação, completamento, continuação próxima e distante de padrões
O Serafim teve um primeiro contacto com os padrões quando realizou o pré-teste. Na Tarefa 1, o
Serafim apresentou dificuldades, não acertando nas respostas das duas primeiras questões, como
se pode ver no anexo 10.1. ± Tarefa 1. No final da sessão, reconheceu que não leu com atenção
as perguntas, não percebendo o que era pedido em cada uma delas. Não conseguiu identificar o
padrão apresentado tendo, assim, dificuldades em responder correctamente a estas duas
questões relacionadas com a continuação próxima do padrão apresentado.
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Na terceira questão desta Tarefa, já esteve mais atento e compreendeu melhor o que se
pretendia. No entanto, demorou bastante tempo a seleccionar as letras para preencher as lacunas.
Demonstrou assim algumas dificuldades a nível do completamento de sequências:

³26erafim sentiu alguma dificuldade em perceber como era formada a sequência: Isto
é um bocado confuso. São todos muito parecidos´'LiULRGH%RUGR± 5 de Fevereiro
de 2009

Quanto à Tarefa 2, o Serafim também apresentou bastantes dificuldades. À semelhança do que
aconteceu com os colegas, sentiu dificuldades em assimilar toda a informação que era fornecida
no PowerPoint. O esquema aí apresentado apenas o ajudou a responder correctamente à primeira
questão desta tarefa, relacionada com a continuação próxima. Como no PowerPoint estava um
esquema da reprodução dos gatos até ao 5º ano de vida, tornou-se mais fácil seguir o raciocínio
apresentado e descobrir quantos casais de gatos haveria no 6º ano de reprodução naquelas
condições, no entanto não apresentou a justificação da resposta dada, conforme se pode verificar
no anexo 10.1. ± Tarefa 2.
Nas restantes questões desta tarefa, teve imensas dificuldades em responder e esteve muito
tempo a tentar. Apenas respondeu à questão b), mas de forma errada, como se pode observar no
anexo 10.1.- Tarefa 2, e as outras questões deixou-as em branco pois não sabia resolvê-las.
Também aqui se pretendia avaliar se o formando conseguia fazer a continuação próxima, mas
como ainda não tinha conseguido identificar qual era a lei de formação desta sequência, não
conseguiu resolver a maioria das questões. O esquema do PowerPoint acabou por não ser uma
estratégia suficiente para individualmente responder às questões b), c) e d) pois tinha de ter em
conta muitos factores e não conseguiu representar essas condicionantes esquematicamente.
Na tarefa 3, apenas respondeu acertadamente à primeira questão onde identificou, por palavras,
os cinco elementos seguintes da sequência apresentada. Nas restantes questões, sentiu muitas
dificuldades em identificar um termo da sequência conhecendo a sua posição ou vice-versa.
Quanto ao elemento que ocupa uma posição desconhecida, teve imensas dificuldades em
perceber o que era pedido, razão pela qual não respondeu à questão. Assim, à semelhança do
que tinha acontecido nas outras tarefas, sentiu dificuldades em responder a questões relacionadas
com a continuação próxima e mais distante, como se pode ver no anexo 10.1. ± Tarefa 3.
Para terminar, na Tarefa 4 respondeu correctamente às duas primeiras questões, evidenciando
competências matemáticas ao nível da identificação do padrão de tijolos e telhas apresentado e
do completamento dos elementos em falta. No entanto, para responder à 3ª questão já teve
algumas dificuldades e a resposta que deu não estava correcta. Às restantes questões, não
respondeu, porque já tinha sentido algumas dificuldades na terceira questão e achou que não iria
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conseguir responder às restantes. Evidenciou, aqui, mais uma vez, dificuldades ao nível da
continuação principalmente distante.
Fazendo um balanço do desempenho do Serafim no pré-teste, a formadora concluiu que o
formando apresentou muitas dificuldades ao nível da continuação próxima e ainda mais na
distante e algumas dificuldades em identificar alguns padrões mais complexos bem como na
determinação da sua lei de formação. Denota-se, também, alguma dificuldade em comunicar
matematicamente os seus raciocínios.
Depois de aplicado o pré-teste, foram realizadas seis sessões, em que se trabalharam duas
WebQuests, cada uma em três sessões.
A primeira WebQuest, do ponto de vista da Matemática, visava trabalhar mais a parte da
sequência de Fibonacci, identificar a sequência e fazer algumas tarefas de generalização próxima
e distante.
Logo na primeira sessão em que trabalharam a WebQuest ³Concurso Sorte Tripla´ GHSRLV GD
formadora ter explicado o que era uma WebQuest e de a ter lido para todos, o grupo do Serafim
começou por explorar a WebQuest, lendo-a com mais atenção e consultando os recursos pela
ordem em que eram apresentados.
À medida que iam consultando os recursos iam encontrando informação pertinente para a
resolução as Tarefas propostas.
No segundo recurso, tiveram algumas dificuldades em perceber qual era o termo F n da sucessão
de Fibonacci:

³6HUDILP± Olhe não estamos a perceber esta parte do Fn.
Formadora ± Vejam primeiro os outros recursos, pode ser que consigam esclarecer as
vossas dúvidas. Podem também pôr as vossas dúvidas no blogue. Se mesmo assim
continuarem sem perceber digam, está bem?«'LiULRGH%RUGR± 19 de Fevereiro de
2009

Consultados os recursos, fez uma revisão às respostas dadas às tarefas apresentadas, para
verificar se já tinha todos os dados que necessitava. Assim, completou algumas respostas e
respondeu àquelas que lhe faltava, apontando todas as respostas no documento entregue pela
formadora com a WebQuest impressa, conforme se pode ver no anexo 10.2.1.. Na segunda tarefa,
esteve algum tempo a ler e a reler o enunciado, para se certificar de que tinha tirado todos os
dados que eram necessários para responder às questões e se tinha percebido bem quais eram as
condições do problema e o que era pedido. Para dar a resposta às questões da segunda tarefa,
preencheu, à semelhança do que aconteceu com os colegas, a tabela auxiliar, que também se
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encontra no anexo 10.2.1.. É de referir que este trabalho foi realizado na sua maioria pelo Serafim,
individualmente, dado que o seu colega de equipa faltou à sessão 5.
Sentiu algumas dificuldades na alínea g) pelo que solicitou a ajuda da formadora. Esta disse-lhe
para ele rever de novo o segundo recurso disponibilizado com mais atenção que lá iria encontrar a
resposta. Algum tempo depois, chamou de novo a formadora:

³6HUDILP- Está relacionado com esta fórmula do Fn?
Formadora ± Sim, está sim.
Serafim ± E como é que devo escrever isto?
Formadora ± (QWmR SRGH FRORFDU PHVPR D IyUPXOD´ Diário de Bordo ± 25 de
Fevereiro de 2009

Na sessão 6, o Serafim e o colega acederam ao blogue para realizarem a última tarefa, colocarem
as suas respostas às questões da Tarefas. Foram escrevendo no blogue de forma alternada, para,
assim, ambos poderem participar. Foram os últimos a fazê-lo, pelo que tiveram a oportunidade de
ver previamente o que os colegas tinham respondido, como se pode observar no anexo 10.2.2..
Quanto às respostas dadas à primeira tarefa, nota-se que estão escritas com alguma correcção e
que foram objectivos respondendo ao que era pedido. Pode-se concluir que o grupo do Serafim
ficou com a noção de quem foi Fibonacci, qual foi a sequência que ele descobriu, como se constrói
e algumas das suas aplicações na vida real.
Relativamente à segunda tarefa, as respostas dadas também foram satisfatórias. Conseguiram
responder acertadamente às questões, apresentando as justificações quando necessário.
Resumindo, conseguiram identificar a lei de formação do padrão da sequência de Fibonacci,
responder às questões que englobavam a continuação próxima e também a distante, recorrendo a
estratégias recursivas.
A parte em que o grupo sentiu mais dificuldade foi na lei de generalização da sequência de
Fibonacci, mas com o apoio da formadora conseguiu compreendeu a expressão que se obtém
raciocinando recursivamente.
Depois de resolvida a primeira, foi apresentada a segunda WebQuest a resolver. Esta foi
desenvolvida individualmente e tinha como objectivo esclarecer alguns conceitos como o de
sequência, termos, termo geral de uma sequência e dar a possibilidade de aplicarem e testarem
estes conhecimentos através dos vários recursos disponibilizados e esclarecer as dúvidas que
fossem surgindo. O Serafim começou por ler a WebQuest atentamente, consultando os recursos
disponibilizados.
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Recorrendo às Tecnologias Informáticas, resolveu com relativa facilidade vários problemas que os
Recursos apresentavam e que implicavam a identificação de padrões, a continuação dum padrão,
o completamento próximo e também o distante, este só no último Recurso do Processo, como se
pode comprovar no anexo 10.3.1..
Viu o PowerPoint com atenção mas teve algumas dificuldades na parte do termo geral duma
sequência. Como a formadora estava junto a outros colegas que também estavam com dúvidas, o
Serafim solicitou a ajuda de alguns colegas de carteira que já tinham visto o PowerPoint e
esclareceu as suas dúvidas, pois quando a formadora chegou junto dele para ver qual era a sua
dúvida o formando respondeu:

³Já esclareci, obrigado. Perguntei aqui à minha colega e ela deu-PHDTXLXPDDMXGD´
Diário de Bordo ± 5 de Março de 2009

1RUHFXUVR³0iTXLQDGH3DGU}HV´UHVROYHXEHPRVHQLJPDVDSUHVHQWDGRVVHEHPTXHDSUHVHQWRX
algumas dúvidas na realização de alguns exemplos aqui apresentados, sobretudo na forma que
deveria escolher em cada enigma, mas como o computador só assumia a resposta correcta,
acabou por descobrir qual era.

³,QLFLDOPHQWH, o Serafim estava com algumas dúvidas na escolha da opção correcta
nos desafios apresentados. Estava com algumas dificuldades em compreender o
padrão apresentado, tanto que, quando fazia a sua escolha e esta não era acertada, a
aplicação continuava a pedir que seleccionasse a opção correcta e só mostrava o
enigma seguinte quando fizesse a escolha correcta. Teve de observar com atenção
DOJXQV GRV HQLJPDV SDUD FRPSUHHQGHU FRPR GHYHULD ID]HU´ 'LiULR GH %RUGR ± 5 de
Março de 2009

1R ³-RJR FRP 3DGU}HV´ SUHHQFKHX FRUUHFWDPHQWH RV WUrV H[HPSORV DSUHVHQWDGRV se bem que
apresentou algumas dificuldades na forma do elemento em falta na sequência C.
No QuizFaber ³'HFRUDomR GH XP 4XDUWR´ GHPRURX DOJXP WHPSR D OHU DV SHUJXQWDV D YHU DV
diferenças nas imagens apresentadas e a fazer a contagem dos elementos para depois fazer a
escolha acertada.
1D³7DUHIDFRP1~PHURV7ULDQJXODUHV´SUHHQFKHXFRUUHFWDPHQWHDVODFXQDVVHPGLILFXOGDGHV
Neste último recurso, o formando já demorou um pouco mais de tempo, era um dos recursos em
que podia comprovar se tinha assimilado bem os conceitos abordados, dado que tinha de
identificar, completar e generalizar os padrões apresentados. Fez vários exercícios para tentar
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perceber melhor como se determinava o termo geral duma sequência. O facto deste recurso se
encontrar em inglês não constituiu um problema para o Serafim dado que conseguiu perceber o
que se pretendia com o recurso.
No primeiro exemplo GRUHFXUVR³7HUPRJHUDOGHXPDVHTXrQFLD´, apresentado no anexo 10.3.1.,
raciocinou da seguinte forma:

³(VWDVHTXrQFLDpGHHP'HSDra 12 são 5, de 12 para 17 são 5, 17+5 são 22,
22+5=27 e assim sucessivamente.
1--------7
2-------12
3--------17
4 -------22
5--------27
6--------32
7--------37
8--------42
9--------47
10 ------52
Para o n é que já é mais difícil, mas sei que é 5xn, porque é de 5 em 5, certo?
Formadora - 6LPPDVQmRpVy[Q«
Serafim - 3RLV« [  H D VHTXrQFLD FRPHoD QR TXH VmR  Q~PHURV j IUHQWH
(QWmRWHPGHVHU´Diário de Bordo ± 9 de Março de 2009

Em relação ao segundo exemplo, registou-se:

³Serafim - Esta é de 3 em 3.
15+3=18, 18+3=21, e assim sucessivamente.
«
Formadora - Tente agora descobrir o termo geral.
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Serafim -« Para o n é 3xn+6, porque 3x1=3 e 3+6=9, ou seja, começa 6 números à
IUHQWH´
4XDQGRID]LD³&NHFN$QVZHU´FRQVLGHUDYDPDUHVSRVWDSDUD³UXOHIRUQ´HUUDGDPDV
aí expliquei ao adulto que o que tinha escrito também estava correcto, a aplicação é
TXH FRQVLGHUDYD R [ QmR FRPR VHQGR XPD PXOWLSOLFDomR´ Diário de Bordo ± 9 de
Março de 2009

Depois de ter consultado todos os recursos, retomou as tarefas e resolveu as questões
apresentadas. Apontou todas as suas respostas primeiro em papel, como se pode ver no anexo
10.3.2..
Identificou o padrão presente na primeira tarefa e resolveu algumas questões de completamento
próximo e de continuação do padrão e resolveu também questões relacionadas com a
generalização do padrão apresentado. Nesta primeira tarefa, o Serafim aplicou primeiro um
raciocínio recursivo mas, a partir da questão 1.4., começou a relacionar a ordem com o termo,
seguindo assim um raciocínio funcional.
Quanto à segunda tarefa apresentada, o formando resolveu duas questões que envolvem o
completamento próximo e distante. A primeira envolvia apenas o completamento próximo e na
segunda questão já envolvia o completamento próximo e distante. Também aqui começou por
raciocinar usando estratégias recursivas evoluindo, depois, para estratégias funcionais.
Como o Serafim terminou mais rapidamente que os colegas a WebQuest, a formadora deu-lhe
outra tarefa para ele fazer na sessão e praticar um pouco mais os conteúdos abordados. Foi
também uma estratégia para verificar se ele de facto tinha percebido e assimilado os conteúdos,
pois este tinha trazido de casa várias questões resolvidas e poderia não ter sido ele a fazê-las
sozinho. Também aqui a formadora forneceu o enunciado da WebQuest em formato papel para o
formando poder registar as suas respostas no mesmo. O formando resolveu a tarefa na sessão
sem grandes dificuldades sendo visível que já tinha superado muitas das dificuldades detectadas
no reconhecimento. O facto da tarefa apresentada ter aplicação no dia-a-dia foi um factor
facilitador na compreensão da tarefa.
Na primeira Tarefa apresentada, o Serafim já utilizou um raciocínio funcional para responder às
questões.

Fig. 60: Resposta do Serafim à questão 1.1. da SULPHLUD7DUHIDGD:HE4XHVW³3DGU}HVQR6XSHUPHUFDGR´
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Fig. 61: Cálculo auxiliar usado pelo Serafim para responder à questão 1.1.

Fig. 62: Respostas do Serafim às questões 1.2. e 1.3. da SULPHLUD7DUHIDGD:HE4XHVW³3DGU}HVQR6XSHUPHUFDGR´

Na segunda Tarefa apresentada, também recorreu ao raciocínio funcional para responder às
questões relacionadas com o completamento e a continuação mais próxima e mais distante de
padrões, estabelecendo uma relação entre a ordem e termo, como se pode observar nas duas
figuras seguintes.

Fig. 63: 5HVSRVWDVGR6HUDILPjVGXDVSULPHLUDVTXHVW}HVGDVHJXQGD7DUHIDGD:HE4XHVW³3DGU}HVQR6XSHUPHUFDGR´
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Fig. 64: 5HVSRVWDVGR6HUDILPjVWUrV~OWLPDVTXHVW}HVGD7DUHIDGD:HE4XHVW³3DGU}HVQR6XSHUPHUFDGR´

Posteriormente, colocou no blogue as suas respostas à WebQuest Padrões na Construção Civil
(ver anexo 10.3.3.), partilhando-as com os colegas. Note-se que, para generalizar o número de
mosaicos necessários, laranja e castanhos, usou um raciocínio funcional.
Depois, seguiu-se uma discussão das respostas colocadas no blogue pelos formandos. O Serafim
interveio para ajudar a esclarecer algumas dúvidas de colegas que só vieram assistir a esta
sessão pois só tinham o pós-teste para fazer. Ajudou, particularmente, aqueles que tinham
dúvidas no último recurso da WebQuest, explicando-lhes como deveriam raciocinar e o pormenor
da aplicação não assumir o x como uma multiplicação.
Com a realização da segunda WebQuest, foi possível à formadora acompanhar o desempenho
individual do Serafim, tendo sido mais fácil identificar as suas dúvidas e dificuldades. Mais uma
vez, resolveu tarefas que implicavam a identificação, a continuação e o completamento, próximo e
distante de padrões, tarefas que o Serafim resolveu com empenho e alguma facilidade.
Resolvidas as duas WebQuests, chegou o momento de realizarem o pós-teste. O Serafim
evidenciou, como se pode comprovar no anexo 10.4., já alguma evolução na identificação,
continuação e completamento próximo de um padrão. Na Tarefa 1, respondeu correctamente às
duas primeiras questões mas na terceira obteve a mesma pontuação que no pré-teste,
evidenciando, ainda, algumas dificuldades no completamento de padrões.
Na Tarefa 2, já conseguiu identificar o padrão da sequência de Fibonacci e compreendeu a sua lei
de formação embora de forma recursiva. Respondeu correctamente às duas primeiras questões
evidenciando competências ao nível da continuação próxima, no entanto, não apresentou a
justificação da sua resposta na questão b). Na questão c) respondeu correctamente ao número de
casais de gatos existentes ao fim de 10 anos mas não o número de gatos existente ao fim desse
número de anos. Na última questão, explicou por palavras suas como determinaria recursivamente
o número de gatos existentes ao fim de um número qualquer n de anos, demonstrando pouco
formalismo na resposta dada.
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Na Tarefa 3, também já mostrou evoluções, respondendo correctamente às quatro primeiras
questões, evidenciando competências ao nível da continuação próxima e mais distante. No
entanto, na generalização do padrão apresentado ainda sentiu dificuldades, não respondendo de
forma correcta à última questão da Tarefa 3.
Na Tarefa 4, conseguiu identificar o padrão e determinar a lei de formação, resolvendo
correctamente todas as questões e mostrando evoluções nesta tarefa na continuação próxima e
na generalização do número de tijolos e de telhas. Apenas não apresentou a justificação do seu
raciocínio na questão c), contudo, pelas questões d) e e) depreende-se que o Serafim
compreendeu e aplicou o raciocínio correcto.
Durante este estudo, foi visível a evolução do Serafim ao nível das competências matemáticas
relacionas com a identificação, o completamento e a continuação próxima e mais distante de
padrões. Quando respondeu ao Questionário Final, referiu que a utilização do blogue e das
WebQuests ajudaram-no bastante a desenvolver competências matemáticas relacionadas com a
identificação de padrões, o raciocínio, o estabelecimento de conexões e a capacidade de
comunicar e argumentar, mas que a utilização destas tecnologias informáticas ajudaram-no pouco
a desenvolver a competência matemática relacionada com a continuidade/completamento próximo
e completamento mais distante de padrões. À semelhança do que aconteceu com outros casos, o
Serafim não terá compreendido muito bem o que estava em causa nestas expressões, pelo que
na Entrevista realizada a formadora tentou esclarecer estas contradições. Perguntou-lhe se tinha
aprendido a continuar sequências, a descobrir termos das sequências, a determinar o termo geral
duma sequência, ao que o Serafim respondeu afirmativamente. Perguntou-lhe então se tinha tido
dificuldades a responder ao Questionário Final, se havia algumas expressões que não tivesse
compreendido muito bem ao que o formando respondeu: No geral compreendi, tirando uma ou
outra expressão. A formadora perguntou-lhe se se recordava duma questão que perguntava se
considerava a utilização do blogue e das WebQuests o tinham ajudado a desenvolver as
competências matemáticas relacionadas, por exemplo, com a continuidade/completamento
próximo e mais distante de padrões, ao que o formando respondeu: Mais ou menos. A formadora
mostrou-lhe então essa questão num Questionário Final que estava em branco e perguntou-lhe se
ele tinha compreendido a pergunta. O Serafim respondeu: Mais ou menos. Há aí umas expressões
PDLVFRPSOLFDGDVPDVILTXHLFRPXPDLGHLDJHUDOIXL³WLUDQGRXPDVSHODVRXWUDV´

4.5. Aplicação dos conhecimentos construídos e conexões
Após a realização do pós-teste, a formadora teve algumas conversas individuais com o Serafim
para se explorarem algumas situações da sua vida onde conseguisse identificar a existência de
padrões matemáticos e fazer essa descrição, tendo em conta os conhecimentos adquiridos. Uma
vez que a sua variedade de experiências profissionais não era muito grande, a formadora sugeriu
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que explorasse também algumas situações da sua história de vida, nomeadamente o atletismo, a
vida militar, as festas da terra, entre outras onde poderia identificar padrões e explorá-los do ponto
de vista matemático.
Cerca duma semana depois, o Serafim trouxe a sua história de vida redigida já de acordo com as
solicitações da formadora. Trazia também algumas dúvidas acerca da forma como devia
apresentar algumas explicações e se o que tinha redigido seria o pretendido ou não. A formadora
corrigiu, fez algumas alterações ao texto e ajudou o formando a reescrever algumas partes e ainda
o ajudou a identificar e relacionar padrões matemáticos noutras situações de vida.
Feitas as últimas correcções, o Serafim entregou, então, o seu dossier pessoal, onde apresentou a
relação que fez da sua história de vida com os padrões.
Foram várias as situações da sua vida em que o Serafim identificou padrões matemáticos, desde
o atletismo, à vida militar, aos câmbios para utilizar nas viagens que fez ao estrangeiro, a
participação em festas da terra e na actividade profissional.

³$TXL HVWmR SUpPLRV GH GHVSRUWR H DOJXPDV DQWLJXLGDGHV GLVSRVWRV HP
sequência.

Podemos

também

ver

alguns

objectos

semelhantes,

nomeadamente os crivos.´
Durante o serviço militar ³'LVWLQJXLD RV PHXV VXSHULRUHV DWUDYpV GDV GLYLVDV $ GLYLVD GH XP
aspirante tem uma risca dourada na diagonal, um alferes tem uma risca dourada direita, um
tenente tem duas riscas, um capitão tem três riscas e um major tem uma larga e uma estreitinha.
7DPEpPDTXLRVSDGU}HVHVWmRSUHVHQWHV´
Nas viagens que realizou ao estrangeiro, teve de efectuar câmbios em algumas delas. Por
exemplo, na sua passagem pela Suíça isso aconteceu: ³(QWUHWDQWo, fui com os meus pais passar 8
GLDVj6XtoDQDVFLGDGHVGH=XULFKH/X]HUQD«WLYHGHID]HURFkPELRGRHVFXGRSDUDRIUDQFR
suíço, em que na altura um franco Suíço dava cerca de cem escudos. Assim uma quantia
qualquer, n, de escudos davam aproximadameQWHQIUDQFRVVXtoRV´
Quando ajudava nas festas da terra, também fazia uso das suas competências de matemática,
mais concretamente de padrões matemáticos, mas nem se apercebia disso:

³$MXGHLDID]HUDIHVWDGRVDQRV«EDVLFDPHQWHRTXHIL]IRLDMudar a organizar a
quermesse, ajudei a marcar as peças e as rifas. Em cada saquinho de 100 rifas, 10
tinham prémio. Num qualquer número n de saquinhos de 100 rifas havia 10xn rifas
com prémio. Aqui aplicava competências de MV, pois tinha de ajudar a contar as rifas
e a numerá-ODV´
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³7DPEpPIL]SDUWHGDVIHVWDVGRVDQRVQDPLQKDORFDOLGDGH«)XLUHVSRQViYHOGRV
MRJRV WUDGLFLRQDLV WDLV FRPR R MRJR GR UDWR GDV ODWDV H R MRJR GR SUHJR«7DPEpP
aqui estão presentes os padrões.
Jogo das latas:
Neste jogo tinha de fazer várias torres de latas de acordo com a sequência dos
números triangulares:
«FXMDOHLGHJHQHUDOL]DomRpQ[ Q 

Geralmente fazia torres de 10 ou 15 latas.
Jogo do rato:
Colocava uma sequência de caixas em círculo e cada caixa levava uma identificação
em cima, por exemplo podia ser uma carta de um baralho de cartas. O círculo poderia
ser maior ou menor, consoante a afluência de jogadores que tínhamos introduzíamos
ou retirávamos caixas do círculo. O rato era colocado no meio do
círculo, tapava-se com uma lata ou um balde e quando se iniciava o
jogo levantava-se essa lata e o rato depois iria entrar numa das
caixas que tinha à sua volta. O jogador vencedor seria o que tinha
comprado a carta correspondente à que se encontrava na caixa onde o rato tinha
entrado.
Cada carta custava por exemplo 150$00.
Se o círculo tivesse 8 caixas, fazendo n jogos num dos dias, o lucro
VHULDGH[[QHVFXGRVRXVHMD[QHVFXGRV´

Na sua actividade profissional como pintor de automóveis também faz referência a padrões
matemáticos:

³5HODWLYDPHQWH D PDWHPiWLFD SDUD D YLGD, utilizo esta área na minha actividade
profissional quando calculo as percentagens nas diluições e as pesagens para fazer
as cores. Algumas das proporções que utilizo são dois por um, ou seja duas partes de
tintas e uma de endurecedor, a proporção 4 por 1 ou seja 4 partes de primário e uma
de endurecedor e a proporção 3 por 1.
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Assim, usando a proporção 4 por 1, se quiser preparar n ml de produto preciso de
juntar 4n/5 ml de primário e n/5 ml de endurecedor.
Em ambas as condições deve-se colocar uma percentagem de diluente, mas esta
SHUFHQWDJHPILFDDRFULWpULRGRDSOLFDGRU´

4.6. Motivação, atitudes e interacções
Assim, durante este estudo, o Serafim mostrou-se sempre bastante empenhado e persistente. O
trabalho de grupo foi, em grande parte, assegurado por ele principalmente, devido às dificuldades
sentidas pelo colega tanto ao nível das tecnologias informáticas como ao nível da matemática.
Também devido à falta de assiduidade do colega, pois numa das sessões o seu colega faltou e
nas outras sessões saiu mais cedo por motivos pessoais, o Serafim teve de assegurar a
realização do trabalho. Apesar de ter tido um esforço acrescido na realização da referida
WebQuest, não se desmotivou, muito pelo contrário, mostrou bastante empenho na compreensão
dos recursos consultados na WebQuest e das tarefas propostas. Além disso, ainda ajudou o
colega na utilização do computador, orientando-o na consulta dos recursos da WebQuest, na
organização da informação recolhida e na compreensão de alguns conteúdos abordados.
Na resolução da primeira tarefa da :HE4XHVW ³&RQFXUVR Sorte Tripla´ recolheram dos recursos
as informações que acharam pertinentes para a resolução da mesma. Na segunda tarefa
proposta, recorreram à utilização duma tabela para esquematizarem os dados do enunciado da
tarefa e registarem os cálculos e os raciocínios efectuados a partir daí. Essa tabela ajudou a
responder a todas as questões, à excepção da última, na qual sentiram dificuldades em transpor o
raciocínio utilizado até aí para uma expressão algébrica.
À semelhança da maioria dos colegas, o Serafim também teve um percurso escolar em que a
aprendizagem teórica dos conceitos matemáticos e as práticas eram feitas isoladamente, sendo
SULYLOHJLDGRV RV SURFHGLPHQWRV H DV ³URWLQDV´ VHQWLQGR SRU LVVR PDLRUHV GLILFXOGDGHV QR
estabelecimento de conexões entre os conteúdos aprendidos.
Através das suas participações nas sessões e no blogue, notou-se alguma preocupação da sua
parte na apresentação dos seus raciocínios, tentando sempre fazê-lo de forma clara e com uma
linguagem cuidada. Também à semelhança dos colegas, revelou maior facilidade na comunicação
e argumentação dos seus raciocínios matemáticos oralmente do que por escrito.
Na segunda WebQuest, já trabalhou sempre individualmente, mostrando autonomia não só na
parte das tecnologias informáticas, mas sobretudo na parte da matemática. Aqui já não solicitou
tanto a ajuda da formadora, já se mostrava mais confiante nas actividades resolvidas. Como, no
pré-teste, já se tinha apercebido de que a concentração e a atenção eram fundamentais para
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compreender os problemas e resolvê-los correctamente, utilizou essas atitudes na resolução da
WebQuest conseguindo, assim, obter melhores resultados. No entanto, apresentou ainda algumas
dificuldades em determinar o termo geral de algumas sequências e, em explicar o raciocínio
utilizado.
Ao longo do estudo, a evolução do Serafim foi evidente. Modificou a imagem que tinha da
Matemática, ficando surpreendido pela positiva com esta área, como já foi referido, e a nível de
conhecimentos foi um dos formandos que registou maiores evoluções. No pré-teste, tinha
respondido correctamente a poucas questões e no pós-teste essa situação inverteu-se. Também
teve evoluções ao nível da utilização das tecnologias informáticas, sobretudo do blogue, que só
tinha utilizado a título de consulta, e das WebQuests que nunca tinha utilizado. Esta metodologia
levou-o também a procurar mais informações acerca do tema abordado, fora das sessões, na
Internet. O Serafim referiu que em casa, pesquisou algumas coisas sobre o número de Ouro e que
num dos sites encontrou uma fotografia duma torre em Itália que tinha números da sequência de
Fibonacci e outras curiosidades como as medidas dum cartão de crédito, dos livros ou dos jornais,
que também estavam relacionadas com esse número.
Teve a oportunidade de experimentar várias estratégias, aumentou a sua confiança, melhorou a
sua comunicação com os colegas, superando um pouco a sua timidez e tornando-se mais
participativo, conforme os registos efectuados no Diário de Bordo:

³8PGRVDVSHFWRVSRVLWLYRVDUHJLVWDUIRLDFRODERUDomRHDDMXGDTXHR6HUDILPSUHVWRX
aos colegas que estavam com algumas dificuldades no computador. Como ele era um
formando bastante tímido, foi uma boa forma de quebrar essa timidez e estabelecer um
PDLRU FRQWDFWR H XPD PDLRU FRPXQLFDomR FRP RV FROHJDV´ 'LiULR GH %RUGR ± 10 de
Março de 2009

Também melhorou a sua capacidade de comunicar matematicamente. Na sua história de vida,
conseguiu transferir os conhecimentos construídos estabelecer conexões entre eles.
Relativamente às interacções, no Questionário Final, o Serafim considerou que a utilização do
blogue e das WebQuests contribuiu bastante para permitir uma maior interacção com a formadora,
a colaboração e o trabalho de grupo e contribuiu pouco para permitir uma maior interacção com os
colegas. Relativamente à motivação e às atitudes, considerou que a utilização do blogue e das
WebQuests também contribuiu bastante para o motivar para procurar mais informação, directa ou
indirectamente relacionada com o tema abordado e tornou-o mais activo e responsável na
demonstração das competências exigidas, dado que as sessões tornaram-se mais interessantes e
estas tecnologias informáticas facilitaram a compreensão dos conteúdos abordados, ajudando-o a
desenvolver e/ou construir os seus conhecimentos/competências e os(as) dos seus colegas.

232

Análise de Dados

5. Suzete
A Suzete tinha 39 anos quando iniciou o processo RVCC e possuía o 6º ano de escolaridade.
Deixou de estudar para ir trabalhar e assim ajudar a família.
Quanto às suas experiências profissionais, foi costureira numa fábrica de confecções de roupões e
pijamas e, à data, era empregada comercial num supermercado, desempenhando as funções de
talhante e atendimento ao público.
4XDQGRLQLFLRXRSURFHVVR59&&DRSUHHQFKHURLQVWUXPHQWRGHPHGLDomR³2REMHFWLYRGR59&&
SDUDPLP«´TXHFRQVWDGRVHXGRVVLHUSHVVRDOUHIHULXTXH

³(VWRX DTXL SRUTXHSDUD PH YDORUL]DU PDLV FRQVHJXLU ter mais oportunidades de
trabalho. Ter capacidades de ensinar as minhas filhas sempre que elas necessitem.
3HQVR TXH WHUHL PDLV GLILFXOGDGHV HP 0DWHPiWLFD« SRUTXH Mi SDVVDUDP PXLWRV
anos, as coisas vão mudando e com trabalho, casa, filhas nós não nos vamos
DSHUFHEHQGRFRPRDVFRLVDVPXGDP´

5.1. Domínio de funcionalidades básicas do computador
No Questionário Inicial realizado, referiu que possui computador pessoal com acesso à Internet e
costuma utilizá-lo, às vezes, em casa e no local de trabalho, possuindo alguns conhecimentos ao
nível de Word, Excel e de Internet, sobretudo de email e motores de busca como o Google ou o
Sapo. Neste questionário, referiu, ainda, que utiliza o computador para: fazer pesquisas na
Internet, aceder a sites específicos, utilizar o email e ouvir música. Outro aspecto referido pela
Suzete foi que durante a sua formação escolar, nunca usou o computador, no entanto considera
importante a sua utilização e da Internet nas sessões de Matemática.
A Suzete iniciou o processo RVCC com alguns conhecimentos na área da Informática. Possui um
curso de Informática na óptica do utilizador de 70h no Windows 98. Estas informações foram
transmitidas à formadora pela técnica de diagnóstico e pela profissional de RVC que, à
semelhança do que aconteceu com os outros formandos deste estudo, tiveram várias sessões do
processo RVCC com a Suzete e puderam auscultar e observar o seu desempenho no uso do
computador.
Ao longo das sessões, a formadora confirmou que a formanda possui destreza no domínio das
funcionalidades básicas do computador. Por exemplo, na sessão 1, a formadora fez algumas
observações que comprovavam essa destreza no domínio das funcionalidades básicas do
computador e no domínio do Excel e da Internet, conforme os registos efectuados no diário de
bordo:
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³'XUDQWH HVWD VHVVmR, observei a Suzete e verifiquei que ela domina as
funcionalidades básicas do computador: liga e desliga correctamente o computador;
usa adequadamente e com destreza o rato; abre e fecha janelas do ambiente de
trabalho; cria, abre e apaga pastas e ficheiros; guarda um ficheiro na sua pasta de
trabalho ou numa pen; usa o menu Iniciar para abrir um programa. Utiliza o Excel para
criar uma folha de cálculo, inserir números e textos em células, adicionar limites, cores
e padrões, utilizar fórmulas lógicas e aritméticas, formatar células em percentagem e
criar diferentes estilos de gráficos. Relativamente à Internet, mostra grande destreza
na sua utilização, inicia um programa de navegação (browser) na Web e abre um
endereço na Internet, possui um email e realizou as tarefas propostas no blogue sem
GLILFXOGDGHV´'LiULRGH%RUGR± 15 de Janeiro de 2009

Na sessão 3, a formadora propôs uma tarefa de Word e outra de PowerPoint para ser realizada
nos respectivos programas, durante a sessão. Mais uma vez, comprovou o domínio das
funcionalidades essenciais do computador, bem como o seu domínio dos programas Word e
PowerPoint:

³1HVWD VHVVmR D Suzete, mais uma vez, manipulou o computador evidenciando o
domínio das competências consideradas essenciais utilização do computador. Quanto
ao Word, constatei que sabe criar um documento, inserir texto, uma imagem, uma
tabela, uma forma automática, cabeçalho e rodapé e formatar o documento e quanto
ao PowerPoint, utiliza-o para criar uma nova apresentação, adicionar texto, imagem,
efeitos de animação e transição entre diapositivos e realizar uma apresentação. Tanto
no Word como no PowerPoint, mostrou estar à vontade ao trabalhar com os
programas. Relativamente ao PowerPoint, a formanda aprendeu a trabalhar no
mesmo desde que iniciou o processo, sendo que na sessão de hoje constatei que a
DGXOWDMiSRVVXtDXPGRPtQLREDVWDQWHUD]RiYHOQHVWDIHUUDPHQWD´'LiULRGH%RUGR ±
12 de Fevereiro de 2009

Após a realização das sessões 1 e 3, a formadora concluiu que a Suzete possuía as competências
tecnológicas consideradas mínimas para poder realizar as tarefas propostas nas sessões
seguintes.
Dado que a Suzete já possuía um bom nível de conhecimentos e de destreza de utilização ao
nível das funcionalidades básicas do computador, não se verificaram grandes evoluções a este
nível durante o estudo.
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5.2.Navegação e exploração de recursos na Internet, nomeadamente WebQuests e blogues
Apesar da Suzete já ter tido um primeiro contacto com um blogue, à semelhança dos outros
colegas do grupo, quando utilizou, a título de consulta, o do CNO que frequenta, não sentiu
dificuldades ao aceder ao blogue criado especificamente para este estudo, nem a participar nele,
enviando com facilidade e rapidez um comentário com a informação solicitada pela formadora:

³eQRWyULRTXHDSuzete possui algum à vontade ao trabalhar com o computador e com
a Internet. Com facilidade iniciou o browser e neste abriu o endereço do blogue
³3DGU}HV2QOLQH´UHDOL]DQGRFRPVXFHVVRDVWDUHIDVSURSRVWDV´'LiULRGH%RUGR± 15
de Janeiro de 2009

Na segunda sessão, realizou-se o pré-teste, sendo as duas primeiras tarefas realizadas
UHFRUUHQGRDRFRPSXWDGRUHj,QWHUQHWPDLVFRQFUHWDPHQWHDREORJXH³3DGU}HV2QOLQH´
Na primeira tarefa proposta, a Suzete não apresentou dificuldades ao nível da utilização e
navegação do blogue, facilmente acedeu ao mesmo e identificou o espaço onde estavam os links
para a realização das três questões desta tarefa, acedendo aos mesmos. Começou por resolver
as duas primeiras questões, demonstrando possuir algumas competências ao nível da utilização
do QuizFaber e, depois, na terceira questão, já teve de utilizar o HotPotatoes, tendo também
evidenciado competências ao nível da sua utilização:

³$

Suzete

acedeu

com

facilidade

ao

blogue,

inserindo

o

endereço

http://padroesonline.wordpress.com na barra de endereços. Realizou esta tarefa
autonomamente. Já no blogue, rapidamente identificou a primeira tarefa e clicou nos
links que lhe permitiam aceder às questões. Ao clicar no primeiro link, foi
encaminhada para a página inicial da aplicação QuizFaber onde era solicitada a
introdução do nome do utilizador. Escreveu o seu nome e clicou em começar,
acedendo à página com as duas questões e as indicações que devia seguir.
Rapidamente percebeu que, para escolher a resposta correcta, deveria clicar na
³EROLQKD´TXHVHHQFRQWUDYDjHVTXHUGDGDRSomRHVFROKLGD3HUJXQWRXFRPRSRGHULD
mudar a sua escolha se se tivesse enganado na opção escolhida. Após ter respondido
às questões, afirmou ter terminado e aguardou que eu fosse junto dela. Expliquei-lhe
onde deveria clicar para ver os resultados do quiz, e assim, acedeu ao quadro resumo
com os resultados do Quis do qual eu fiz um printscreen « 5HJUHVVRX j SDJLQD GR
blogue onde clicou no link que lhe deu acesso à terceira questão, na qual era preciso
utilizar, como ferramenta, o HotPotatoes. Nesta ferramenta, apercebeu-se facilmente
como teria de proceder para responder à questão apresentada, clicando na seta
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existente em cada uma das lacunas e escolhendo a opção que considerava correcta.
1RILQDOYLXDVXDSRQWXDomRHILFRXVDWLVIHLWD´'LiULRGH%RUGR ± 5 de Fevereiro de
2009

Quanto à Tarefa 2, a Suzete não apresentou dificuldades ao utilizar o PowerPoint. Dado que já se
encontrava na página de entrada do blogue, facilmente identificou o espaço onde se encontrava a
segunda tarefa e lá acedeu ao PowerPoint onde era apresentado o problema e as suas condições.
Como apresentava alguma destreza na utilização deste programa, conseguiu aceder a todos os
diapositivos sem problemas, voltando atrás para os reler quando era necessário.

³)RL YLVtYHO PDLV XPD YH] TXH D Suzete estava à vontade a trabalhar com o
PowerPoint apesar de só ter tido contacto com esta ferramenta quando iniciou o
processo RVCC. Explorou o PowerPoint manipulando as setas, retrocedendo e
DYDQoDQGRQRVGLDSRVLWLYRVGHDFRUGRFRPDVVXDVQHFHVVLGDGHV´'LiULRGH%RUGR ±
5 de Fevereiro de 2009

Nas sessões seguintes, foi introduzida e utilizada a WebQuest como estratégia de aprendizagem
guiada e foram trabalhadas, como já foi referido, duas WebQuests.
Na primeira WebQuest, ³Concurso 6RUWH 7ULSOD´ a Suzete formou grupo com a sua colega de
carteira. Realizaram a primeira tarefa proposta pela formadora com bastante satisfação, atribuindo
um nome à equipa e procedendo ao envio dum comentário com a informação do nome da sua
equipa e dos seus elementos para o blogue. Esta tarefa foi realizada com facilidade e quem
procedeu à escrita e ao envio do comentário foi a colega de grupo da Suzete. A Suzete mostrouse entusiasmada com o facto de poder ver os comentários que os outros colegas iam fazendo e ia
vendo, juntamente com a sua colega de equipa, quem ainda não o tinha feito.

³Que giro. Já cá está a nossa e também já cá está outra mensagem. As nossas
colegas aqui do lado (Fernanda e Joana) também já enviaram.
«
E qualquer pessoa pode ver isto? Uma pessoa doutro grupo pode ver o que
HVFUHYHPRV"´Diário de Bordo ± 19 de Fevereiro de 2009

Após uma breve explicação por parte da formadora do que era uma WebQuest e qual a sua
finalidade e depois desta ter efectuado a leitura da mesma com todo o grupo, a Suzete e a colega
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começaram a trabalhar na WebQuest, explorando-a e relendo-a com mais atenção. Consultaram
os Recursos, quando se encontravam no separador do processo, fazendo essa consulta de
acordo com a ordem pela qual os Recursos eram apresentados. À medida que iam consultando os
Recursos iam retirando algumas notas das informações que consideravam pertinentes para a
resolução das Tarefas propostas:

³7DQWRDSuzete como a sua colega de equipa apresentaram um bom desempenho ao
nível da exploração dos recursos disponibilizados no blogue, mostrando-se um grupo
bastante autónomo. Faziam a sua consulta, faziam a sua leitura em conjunto e
trocavam impressões acerca da informação aí existente, se seria de facto importante
para a resolução das Tarefas propostas. Retiravam notas daquilo que, na sua opinião,
seria mais relevante. Abriam e fechavam os recursos e alternavam a sua consulta de
DFRUGRFRPDVVXDVQHFHVVLGDGHVHFRPDOJXPjYRQWDGH´'LiULRGH%RUGR ± 19 de
Fevereiro de 2009

Na aplicação em flash sobre o problema dos coelhos, as duas formandas conseguiram sozinhas
perceber como deveriam fazer para colocarem a aplicação a funcionar. Leram os botões de acção
com atenção e depois de alguma hesitação conseguiram acertar no botão de acção correcto para
poderem começar a utilização da mesma.
Após a consulta dos recursos, a Suzete e a colega começaram a responder às questões da
primeira tarefa, organizando as suas notas numa folha à parte (ver anexo 11.2.1.).
De seguida, iniciaram a resolução da segunda tarefa proposta. Tiveram necessidade de ler e reler
o enunciado e tiveram a ideia de construir uma tabela, onde registaram as informações que
consideraram importantes para a resolução das questões. Começaram a preencher a tabela e
viram que era uma boa estratégia para rapidamente obterem as respostas às questões
apresentadas (ver anexo 11.2.1.). Os colegas aperceberam-se desta ideia e adoptaram-na
também na resolução desta tarefa. Rapidamente outra formanda se disponibilizou para criar uma
tabela no Word e distribuiu-a pelos colegas, depois de ter pedido autorização à formadora para o
fazer. A Suzete e a colega preencheram cada uma a sua tabela e, no final, compararam os
resultados obtidos.
Como a WebQuest não foi realizada toda na mesma sessão, as duas formandas tiveram
oportunidade de, fora das sessões, continuarem a trabalhar na WebQuest e consultá-la. Tanto a
Suzete como a colega consultaram a WebQuest em casa e, inclusive, mostraram-na aos filhos. De
acordo com os registos efectuados no diário de bordo:

³)RUPDGRUD± Acederam ao blogue e à WebQuest em casa?
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Suzete ± Sim, eu acedi.
Colega de grupo ± Eu também, até estive a vê-la com os meus filhos.
Suzete ± 9LD:HE4XHVWHRVUHFXUVRVRXWUDYH]FRPPDLVDWHQomR´Diário de Bordo
± 25 de Fevereiro de 2009

Referiram também que tinham tido algumas dúvidas em casa, na resolução da WebQuest, e a
formadora perguntou-lhes porque não tinham colocado as dúvidas no blogue ao que responderam
que preferiram esperar pela sessão e esclarecer as dúvidas pessoalmente.
Esclarecidas as dúvidas, organizaram as respostas às questões das Tarefas e acederam ao
blogue para escreverem os comentários. Revezaram-se - enquanto uma escrevia a outra ditava as
respostas. O comentário com as respostas à primeira Tarefa foi a colega da Suzete que o
escreveu e submeteu e a Suzete escreveu o comentário com as respostas à segunda Tarefa e
submeteu-o também. Estes comentários podem ser observados no anexo 11.2.2..
Na discussão das respostas publicadas no blogue e dos resultados obtidos, a Suzete referiu que o
Recurso que achou mais interessante foi o que mostrava a aplicação da sequência de Fibonacci
na vida real e onde sentiu mais dificuldades foi no que apresentava o termo geral da sequência de
Fibonacci:

³2UHFXUVRTXHDFKHLPDLVLQWHUHVVDQWH"6HFDOKDUDTXHOHTXHIDODGDVSODQWDVGRV
DQLPDLV GR FRUSR KXPDQR« 2 PDLV FRPSOLFDGR Dquele do n, assim à primeira é
FRPSOLFDGRVyGHSRLVpTXHVHHQWHQGH´Diário de Bordo ± 26 de Fevereiro de 2009

$SyV D UHDOL]DomR GD :HE4XHVW ³Concurso 6RUWH 7ULSOD´, foi proposta a realização doutra
:HE4XHVW³Padrões na Construção Civil´. Como a Suzete era uma adulta que se tinha mostrado
bastante autónoma ao nível da utilização do computador e da Internet e, como do ponto de vista
da Matemática, as dificuldades que tinha eram sobretudo relacionadas com a generalização
distante, a formadora entendeu que a formanda tinha condições de, sozinha, resolver a WebQuest
fora das sessões. Assim, sugeriu-lhe que ela a trabalhasse em casa e depois viesse à sessão de
demonstração para fazer o Pós-Teste. Sugeriu-lhe, também, que viesse à sessão no dia 10 de
Março de 2009, onde haveria uma discussão dos resultados obtidos na WebQuest e das
respostas publicadas no blogue.
No dia 10 de Março de 2009, a Suzete compareceu à sessão conforme o pedido da formadora.
Durante a realização da WebQuest em casa, referiu que tinha sentido algumas dificuldades
VREUHWXGRQR5HFXUVR³$EUDR&RIUH´HQR³7HUPRJHUDOGHXPDVHTXrQFLD´
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³)RUPDGRUD± Então Suzete, teve dúvidas nos Recursos? Conseguiu consultá-los sem
problemas?
Suzete - Sim, não tive dificuldades em consultá-los, mas tive dúvidas em dois deles.
Um deles foi aquele do cofre, em que tínhamos de escolher os números para pôr na
roda, mas eu punha e aquilo não fazia nada. Mas já estive a comentar isto há bocado
com os colegas e parece que tinha de clicar lá no meio.
Formadora ± Sim, tem de clicar lá no meio, mas tenha atenção e veja se colocou a
sequência correcta.
Suzete ± Pois, tenho de experimentar de novo.
Formadora - E qual foi o outro recurso onde teve dificuldades?
Suzete ± Foi naquele do n. Deixe-me mostrar-lhe.
Abriu esse recurso no computador e apareceu:

Suzete - Por exemplo nesta sequência, eu carrego neste botão (Check Answer) e
aparece-me isto a vermelho que não percebo muito bem o que significa porque está
em inglês.

Expliquei-lhe que não deveria clicar logo nessa opção, mas sim tentar preencher as
FDL[DV HP EUDQFR FRP RV WHUPRV TXH IDOWDYDP 2 ERWmR ³&KHFN $QVZHU´ VHULD SDUD
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FRQILUPDU VH D VXD UHVSRVWD HVWDULD FRUUHFWD RX HUUDGD´ Diário de Bordo ± 10 de
Março de 2009

Como tinha algumas dúvidas neste recurso, resolveu praticar um pouco mais e também se
apercebeu duma falha que existia na aplicação. De acordo com os registos efectuados no diário
de bordo:

³$Suzete tentou de novo mas, desta vez, sem recorrer a ajuda. Na aplicação surgiu a
sequência seguinte:

Foi preenchendo os espaços em branco, explicando o seu raciocínio e algum tempo
GHSRLVFDUUHJRXHP³&KHFN$QVZHU´HDSDUHFHX

Suzete ± (VWiHUUDGR«
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Formadora ± Não, apesar da aplicação não considerar esta resposta correcta, o que
escreveu está certo. 5xn+6 é o mesmo que 5n+6, pode omitir o x. A aplicação é que
deveria considerar esta resposta também correcta e não o faz.
Suzete ± $K«HQWmR R SURJUDPD QmR HVWi PXLWR EHP SRUTXH HVWi FRUUHFWR H HOH
considera errado´'LiULRGH%RUGR± 10 de Março de 2009

Durante a discussão sobre as respostas dadas por todos no blogue, referiu-se o facto da
WebQuest não ser de difícil utilização, até porque tinham trabalhado com outra antes e nesta já
tinham mais facilidade. Quanto aos recursos disponibilizados, a opinião geral foi que os mesmos
eram muito divertidos, não eram maçadores, não eram muito difíceis de entender, à excepção do
último, e eram em número suficiente para ajudar a praticar e a perceber melhor os conteúdos
abordados. A Suzete concordou com o que foi dito pelos colegas e referiu mesmo que consultou
alguns deles com a filha que está no 3º ciclo do ensino básico:

³Até consultei alguns com a minha filha. Achei que ela ia gostar e era bom para ela
treinar. Ainda lá estivemos as duas um bom bocado a fazer aqueles que tinham
MRJRV´ Diário de Bordo ± 10 de Março de 2009

Quando estava na sessão, a Suzete ainda não tinha colocado as suas respostas no blogue mas
comprometeu-se a fazê-lo quando chegasse a casa. E assim foi.
Realizadas as WebQuests, chegou o momento de realizar o pós-teste. Neste, relativamente à
parte das Tecnologias Informáticas, não sentiu dificuldades em lidar com o blogue, nem com as
várias ferramentas: QuizFaber, HotPotatoes e PowerPoint, manipulando todos autonomamente,
com destreza e segurança. Apenas chamava a formadora quando terminava o seu trabalho
nessas aplicações, para que esta pudesse recolher essas respostas.
Apesar da Suzete já possuir um bom domínio de competências tecnológicas quando se iniciou
este estudo, ao nível das funcionalidades básicas do computador e da utilização da Internet, ao
longo deste estudo enriqueceu um pouco mais esse domínio. Aprendeu a participar num blogue e
a utilizar uma WebQuest, pois nunca o tinha feito. Durante as sessões, mostrou ter uma grande
autonomia, destreza, facilidade e confiança na exploração e navegação tanto no blogue como nas
WebQuests.
No Questionário Final realizado depois desta intervenção didáctica, a Suzete referiu que usar o
computador para estudar o tema dos padrões Matemáticos foi fácil, gostou bastante de ter
utilizado estas tecnologias informáticas, pela experiência que adquiriu, e considerou esta utilização
muito importante, pois permitiu-lhe adquirir mais conhecimentos.
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4XDQWRj XWLOL]DomRGREORJXH³3DGU}HV2QOLQH´QmRWHYH problemas em aceder ao mesmo nem
aos materiais lá disponibilizados. Relativamente ao envio de comentários para o blogue e à
navegação no mesmo achou que era fácil. Ainda no mesmo questionário, referiu que a navegação
e a realização das WebQuests foi fácil e que estas continham recursos relevantes para o tema
abordado. Considerou também que o aspecto gráfico do blogue e das WebQuests trabalhadas era
agradável.
Na sua opinião, a utilização desta metodologia ajudou-a bastante a desenvolver competências
tecnológicas ao nível da navegação na Internet através da utilização do blogue e WebQuests, na
exploração de recursos na Internet, nomeadamente nas WebQuests e na pesquisa de informação
e considerou que a ajudou muito no domínio de funcionalidades básicas do computador.
Relativamente às diferentes interacções que se podem estabelecer entre os diferentes
intervenientes, a Suzete considera que a utilização destas tecnologias informáticas contribuiu
bastante para: tornar as sessões mais interessantes; facilitar a compreensão dos conteúdos
abordados; motivar para procurar mais informação, directa ou indirectamente relacionada com o
tema abordado; tornar mais activa e responsável na demonstração das competências exigidas;
permitir uma maior interacção com a formadora e com os colegas. Considera, ainda, que esta
utilização

contribuiu

muito

pois

ajudou-a

a

desenvolver

e/ou

construir

os

seus

conhecimentos/competências e os(as) dos colegas e permitiu a colaboração e o trabalho de grupo
e a auto-aprendizagem.
Ainda no mesmo questionário, a Suzete referiu que depois de ter utilizado o blogue e as
WebQuests considerou todos os aspectos positivos. Por isso, gostaria que as outras áreas do
processo RVCC adoptassem esta metodologia de trabalho.
A partir das respostas dados no Questionário Final, a formadora tentou aprofundar algumas das
respostas dadas pela Suzete e que, no seu entender, seriam relevantes para este estudo. Na
entrevista com a Suzete, a formanda referiu nunca tinha trabalhado com estas ferramentas,
apenas com a Internet, mas só a fazer pesquisas ou a usar o email. Sentiu alguma dificuldade em
entender o que devia fazer, sobretudo no início, mas depois com o treino e com atenção já
consegui fazer melhor.
Gostou de abordar o tema dos padrões desta forma, pois ficou-o a conhecer melhor, leu e
analisou bem os recursos disponibilizados que, no seu entender, tornam mais fáceis as sessões,
apesar de se tornar mais cansativo para nós. Quando a formadora a questionou acerca do tipo de
metodologia que preferia nas sessões, referiu que prefiro utilizar as tecnologias informáticas.
Relativamente à questão se preferia trabalhar em grupo ou individualmente, a formanda referiu
que preferia trabalhar em grupo, gostei muito mais, as ideias vão surgindo e completando-se e
mesmo sem ser com tecnologias também prefiro o trabalho de grupo. O diálogo ajuda muito.
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5.3.Imagem da Matemática
Nos tempos de escola, a Matemática era a disciplina preferida da Suzete. Ao descrever a sua
KLVWyULDGHYLGDQRVHXGRVVLHUUHIHUH³Acabei o 2º ano do ciclo com doze anos, a disciplina de que
HXHVWDYDDJRVWDUPDLVHUDD0DWHPiWLFD«´
No entanto, no Questionário Inicial realizado revelou que gostava pouco de Matemática, apesar de
ter gostado dos professores que teve e da maneira como estes ensinavam e de concorda que esta
é útil para perceber a vida do dia-a-dia; para exercer qualquer profissão; para perceber as outras
ciências e para prosseguir estudos. Além disso, permite-lhe perceber o mundo de forma mais
racional e completa. Considerou que a Matemática é muito objectiva e diverte-se a resolver
desafios matemáticos. Ao dar a sua opinião, a Suzete concordou plenamente que a Matemática é
sinónimo de cálculo e que os professores devem mostrar para que servem as matérias e onde se
aplicam. Concordou ainda que o gosto pela Matemática não se pode desenvolver, ou se tem ou
não se tem e que o mais importante é conhecer as fórmulas e saber aplicá-las.
Considera, também, que o uso do computador e da Internet é importante nas sessões de
Matemática concordando plenamente que contribuem para que se aprenda de forma mais
significativa; para que se perceba melhor a importância e a utilidade da Matemática e as
aplicações que esta tem no dia-a-dia e permitem realizar trabalhos de pesquisa. No mesmo
questionário concordou que contribuem para uma visão mais positiva da Matemática; para que
esta seja mais activa, viva e dinâmica; estimulam a imaginação e promovem o desenvolvimento de
novas ideias; permitem repetições sucessivas para que se estude a Matemática e permitem que o
aluno vá tomando consciência do que já sabe ou não.
Ainda no mesmo questionário, a Suzete referiu que, na sua actividade profissional, utiliza muitas
vezes a Matemática para fazer pedidos de encomendas e pesagens de produtos para os clientes
e no seu dia-a-dia pessoal/particular aplica-a às vezes, sobretudo quando tem de gerir o
orçamento familiar.
Durante as sessões, a Suzete foi mudando a sua imagem acerca da Matemática. Durante a
realização da primeira WebQuest, a Suzete gostou de conhecer as várias aplicações da sequência
de Fibonacci na vida real e apercebeu-se que a Matemática tem mais aplicações do que aquelas
que julgava:

³Suzete ± Bem, nunca pensei que existisse este tipo de Matemática! Quando
pensamos em Matemática pensamos logo em números e contas, por vezes um
bocado complicadas. Isto parece outra Matemática, mais simples e interessante´
Diário de Bordo ± 19 de Fevereiro de 2009
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Na sessão de discussão das respostas publicadas no blogue e dos resultados obtidos, a Suzete
referiu que gostou dHUHDOL]DUD:HE4XHVW³&RQFXUVR Sorte Tripla´7eve, assim, a oportunidade
de conhecer outros aspectos relacionados com a Matemática acerca dos quais nunca tinha
pensado nem se tinha apercebido que pudessem estar ligados a esta área:

³Achei muito interessante, aprendi bastante, havia muitas coisas das quais nunca
tinha ouvido falar. E agora percebi, finalmente, como era o problema dos gatos. Fiz
contas e contas! Depois de saber, DWpQHPp PXLWR GLItFLO« Diário de Bordo ± 26 de
Fevereiro de 2009

No final das actividades implementadas, a Suzete respondeu ao Questionário Final onde referiu
que a utilização do blogue e das WebQuests ajudaram-na bastante a desenvolver competências
matemáticas relacionadas com a construção duma imagem mais positiva e correcta da
Matemática.
Para esclarecer algumas das respostas dadas pela formanda nestes dois questionários, a
formadora, na Entrevista, interrogou-a acerca das dificuldades sentidas durante as sessões, ao
que a Suzete respondeu:

Como já referi senti dificuldades no início, não compreendia o que deveria fazer e tive
alguma dificuldade em perceber e orientar-me em como o computador podia ajudar a
entender a Matemática, mas depois com a prática e com atenção já foi mais fácil. No
início estava mais preocupada com o computador, porque havia coisas que eram
novidade. Por exemplo, no teste errei coisas sem jeito nenhum, falta de atenção.
Estava mais preocupada com o tempo a passar.

A formadora perguntou-lhe qual era agora a sua imagem da Matemática, se mantinha a
imagem que tinha antes deste estudo ou se a tinha modificado, ao que a Suzete respondeu:
Bem aprendi coisas que não fazia ideia e que até nem eram muito complicadas, quando
pensamos em Matemática pensamos mais em contas e números e problemas, aqui foi
diferente, mais interessante. Gostei de conhecer a sequência de Fibonacci, até é engraçada! E
os padrões também, nunca imaginei que isso estivesse relacionado com a Matemática. Pude
assim ter outra perspectiva da Matemática, uma perspectiva diferente daquela que tinha, de
que a Matemática era muito complicada, mas depois de vemos que afinal está mais presente
do que pensamos e não é assim tão complicada.

244

Análise de Dados

À semelhança do que aconteceu com os colegas, a Suzete pôde ver aplicações da
Matemática diferentes daquelas a que estava habituada, situações do dia-a-dia em que a
Matemática está presente através de cálculos mais simples ou doutras situações que não têm
propriamente a ver com cálculos e com as quais lida no seu dia-a-dia construindo, de forma
mais ou menos formal, conhecimentos e adquirindo competências. Teve também a
oportunidade de desfazer a ideia de que em Matemática o que importa é conhecer as fórmulas
e saber aplicá-las, dado que teve oportunidade de realizar várias tarefas em que aplicou
raciocínios e estratégias variadas para descobrir várias fórmulas, neste caso, o termo geral de
uma sequência, e não apenas o contrário. Outro aspecto importante, foi que a Suzete teve a
oportunidade de comparar os raciocínios que utilizou para resolver as Tarefas propostas na
:HE4XHVW ³3DGU}HV QD &RQVWUXomR &LYLO´ IRUD GD VHVVmR FRP RV FROHJDV FRPSDUDQGR DV
diferentes formas de resolver as mesmas questões, escutando as opiniões dos colegas e
apresentando o seu ponto de vista.

5.4. Identificação, completamento, continuação próxima e distante de padrões
A Suzete teve um primeiro contacto com os padrões na sessão em que foi realizado o pré-teste.
Sentiu algumas dificuldades na realização do mesmo, sobretudo na continuação ou
completamento mais distante de padrões.
Na Tarefa 1, Bordados de Ursinhos, sentiu algumas dificuldades, sobretudo devido ao facto de
não ter lido com atenção as perguntas, nem ter percebido bem o que era para fazer, pois também
estava preocupada com o tempo limite da aplicação. Por isso, errou as duas perguntas, como se
pode comprovar no anexo 11.1. ± Tarefa 1.
Na terceira questão, como já esteve mais atenta e não tinha limite de tempo, já conseguiu
responder correctamente, evidenciando competências ao nível do completamento de padrões.
Na resolução da Tarefa 2, Os gatos da família Oliveira, a Suzete, à semelhança do que aconteceu
com os colegas, demorou bastante tempo. A partir da consulta do PowerPoint apresentado
apenas conseguiu responder correctamente à primeira questão, relacionada com a continuação
próxima. No entanto não justificou a resposta obtida, conforme se pode verificar no anexo 11.1. ±
tarefa 2.
Também respondeu à questão b) mas errou a resposta. Como não conseguiu compreender bem a
lei de formação da sequência, teve dificuldade em resolver esta questão relacionada com a
continuação mais distante.
Quanto às questões c) e d), como se pode confirmar no anexo11.1. ± Tarefa 2, não conseguiu
chegar a conclusão alguma.
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Na tarefa 3, Motivos numa toalha, a Suzete respondeu com facilidade e correctamente às quatro
primeiras questões, demonstrando competências ao nível da identificação de padrões e da
continuação próxima e mais distante. Na primeira, utilizou palavras para identificar os cinco
elementos seguintes da sequência apresentada. Nas três seguintes, também utilizou palavras
para identificar os elementos de cada uma das situações (anexo 11.1. ± Tarefa 3).
Na última questão desta tarefa, não colocou qualquer resposta pois não tinha percebido o que era
pedido, como se pode ver no anexo 11.1. ± Tarefa 3.
Em relação à última Tarefa, Construções de Casas, foi notória bastante dificuldade em esboçar as
figuras que faltavam, principalmente como se tinham de dispor as telhas nas várias posições
apresentadas. Assim, errou a maior parte dos números que completavam a tabela.

Fig. 65: Resposta da Suzete às duas primeiras questões da Tarefa 4

Em relação às duas questões seguintes, verifica-se que a Suzete percebeu a lei de formação do
número de tijolos, que lhe permitiu responder com correcção e de forma funcional. O mesmo não
aconteceu com as telhas.

Fig. 66: Esboço das figuras da Tarefa 4
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Ao deixar em branco a última questão, denunciou não ter sido capaz de apresentar a lei de
formação, curiosamente, nem para os tijolos (ver anexo 11.1. - Tarefa 4).
Fazendo um balanço do desempenho da Suzete no pré-teste, a formadora concluiu que a
formanda sentiu alguma dificuldade na interpretação das questões e, essencialmente na
generalização padrões. Conseguiu resolver algumas questões relacionadas com o completamento
ou continuação próximos, mas nos mais distantes apresentou muitas dificuldades por não saber
como se raciocinava para os conseguir. Denotaram-se, também, algumas dificuldades na
justificação escrita dos resultados obtidos. A falta de concentração e a ansiedade para fazer tudo
rapidamente foi-lhe prejudicial.
Realizado o pré-teste, seguiu-VHDSULPHLUD:HE4XHVW³Concurso 6RUWH7ULSOD´. À semelhança do
que aconteceu com os colegas, a Suzete formou um grupo com a sua colega de carteira. Durante
a exploração da WebQuest, sentiram algumas dúvidas no segundo recurso disponibilizado,
Sucessão de Fibonacci ± Problema dos Coelhos. Não compreenderam qual o significado da
fórmula presente nessa página que correspondia ao termo geral recursivo da sucessão de
Fibonacci. À semelhança do que aconteceu com os colegas, a formadora sugeriu-lhes que
consultassem, primeiro, os outros recursos pois assim poderiam, eventualmente, esclarecer
algumas das dúvidas que apresentavam na altura. Posteriormente, a formadora perguntou-lhes se
já tinham esclarecido essas dúvidas:

³)RUPDGRUD± Então e aqui a equipa das Túlipas, já percebeu aquela fórmula?
Suzete ± Nem por isso.
Formadora ± Então o que é a sequência de Fibonacci e como se constrói? Já sabem?
Colega de equipa ± É a sequência      « H FRQVWUyL-se fazendo sempre a
adição dos dois números anteriores.
Formadora ± Sim, é assim a partir dos dois primeiros termos que são 1, 1. Então
vamos ver se compreendem a fórmula que aí aparece.
Depois duma explicação semelhante à que dei aos colegas, ficaram a perceber a
IyUPXOD´Diário de Bordo ± 19 de Fevereiro de 2009

À medida que foram explorando os recursos, foram tomando algumas notas. Esta equipa era
bastante autónoma, as duas adultas tinham destreza no computador e a nível de Matemática as
dificuldades que tinham eram semelhantes às dos colegas, e com um pequeno apoio da
formadora, conseguiram perceber a expressão do termo geral da sucessão de Fibonacci.
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Após a consulta dos recursos, a Suzete e a colega começaram a organizar as respostas às
questões da primeira tarefa numa folha à parte, como se pode ver no anexo 11.2.1..
A seguir, iniciaram a resolução da segunda tarefa proposta. Leram e releram o enunciado,
começaram a tirar algumas notas que consideraram importantes e, numa tabela à parte, foram
começando a fazer os cálculos para obterem as respostas às questões. Entretanto, terminou a
sessão. Concluíram o preenchimento da tabela até ao nível 5 e combinaram tentarem fazer em
casa as questões que faltavam e ir ao blogue consultar melhor os recursos e esclarecer algumas
dúvidas entre elas, através de telefone ou email, caso estas surgissem.
Na sessão seguinte, compararam os resultados obtidos e reuniram as respostas dadas. Tinham
algumas dúvidas na questão g), que tentaram esclarecer com a formadora. No seu entender,
deveriam apresentar um resultado numérico como resposta e não estavam a perceber como o
deveriam fazer:

³$PEDV DV IRUPDQGDV PRVWUDUDP G~YLGDV QD FRPSUHHQVmR GR WHUPR JHUDO GD
sucessão de Fibonacci.
Colega ± Olhe, aqui na questão g) não percebemos o que era para pôr. É para
darmos um valor?
Formadora ± Atenção, leiam bem a pergunta. Esse N não vos faz lembrar nada?
Suzete ± $KGHYHVHUDTXHODIyUPXODFRPSOLFDGDGDRXWUDVHVVmR«
E logo se dirigiu ao computador, acedHQGRDRUHFXUVRTXHDSUHVHQWDYDHVVDIyUPXOD´
Diário de Bordo ± 25 de Fevereiro de 2009

As respostas apresentadas pela Suzete podem ser observadas no anexo 11.2.1., tanto as
respostas da primeira como da segunda tarefa, e estão correctas. Na segunda tarefa, os
resultados apresentados seguem sempre o mesmo raciocínio e uma justificação idêntica.
Para responder às questões da segunda Tarefa, tanto a Suzete como a colega de equipa
preencheram a tabela apresentada na imagem seguinte, ideia das mesmas. Na coluna da
pontuação colocaram, do lado esquerdo, a pontuação obtida até ao quinto nível e do lado direito
os valores do sexto ao nono nível, conforme se pode ver na Fig.67.
De seguida, procederam à publicação, no blogue, das respostas dadas por ambas, repartindo as
Tarefas. No anexo 11.2.2. encontram-se as respostas dadas por esta equipa.
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Fig. 67: Tabela preenchida pela Suzete e pela colega para responder à segunda tarefa da
:HE4XHVW³&RQFXUVR6RUWH7ULSOD´

Nas respostas à primeira Tarefa, nota-se que houve uma preocupação com a linguagem utilizada
que, apesar de ser simples, é suficientemente clara e responde às questões apresentadas. É
visível que ficaram com uma boa compreensão acerca de quem foi Fibonacci, como se constrói a
sucessão de Fibonacci e quais são as suas aplicações na vida real.
Quanto à segunda Tarefa, poderiam ter apresentado justificações mais correctas nas questões
onde estas eram solicitadas, no entanto, nota-se que compreenderam a forma de construção
recursiva da sequência de Fibonacci.
Resolvida a primeira WebQuest, foi apresentada a segunda a resolver, desta vez, individualmente.
Como a Suzete tinha apresentado algumas dificuldades ao nível de competências matemáticas,
como a generalização mais distante, e, durante as sessões em que decorreu a WebQuest
³Concurso Sorte Tripla´ DSUHVHQWRX DOJXPDV HYROXo}HV QHVVDV FRPSHWrQFLDV H PRVWURX-se
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bastante autónoma, a formadora sugeriu-OKH TXH WUDEDOKDVVH D :HE4XHVW ³Padrões na
Construção Civil´ em casa, onde poderia explorar e aprofundar mais essas competências, e que
depois viesse à sessão de discussão das respostas publicadas no blogue e dos resultados
obtidos.
A formanda compareceu, então, à sessão no dia 10 de Março de 2009, fazendo-se acompanhar
da resolução das Tarefas da WebQuest. Trazia também algumas dúvidas sobre termo geral de
uma sequência:

³$FHGHXDRUHFXUVRHDSDUHFHXHVWDVHTXrQFLD

Suzete ± Hum, este é fácil, é de 5 em 5. A seguir ao 20, vem o 25, depois o 30 e por
Dt DGLDQWH « 3DUD R GpFLPR H SDUD R GD SRVLomR YLQWH p FRQWDr da mesma forma.
$JRUDDPLQKDG~YLGDpHVWHDTXLGD³UXOHIRUQ´2TXHpTXHLVWRTXHUGL]HU"'HYH
ser para o n, mas como se faz isto?
Formadora ± Aí é o termo geral da sequência. Como é que raciocinou para preencher
os espaços anteriores? A sequência vai de quanto em quanto?
Suzete ± Vai de 5 em 5.
Entretanto outros colegas que estavam próximo prontificaram-se a ajudar a esclarecer
as dúvidas de Suzete, levantando-se e reunindo-se junto do seu computador.
Colega ± Então, como vai de 5 em 5 terá de ser 5xn.
Formadora - Muito bem, até aqui compreende porquê?
Suzete ± Ah sim, faz sentido. Porque é de 5 em 5, certo? Por exemplo se fosse de 4
em 4, seria 4xn, certo?
Formadora ± Exacto. Mas repare, não é só 5xn. Falta qualquer coisa, veja se
consegue descobrir.
Colega ± Agora tem de pensar quanto é 5x1?
Suzete ± É 5.
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Outra colega ± Então e o primeiro elemento é 5?
Suzete ± Não, é 15. Ah, estou a perceber... Então tenho de fazer a diferença, que é 10
e como a sequência começa depois do 5, tem de ser mais.
Formadora ± Sim, então qual é o termo geral neste caso?
Suzete ± Então é 5xn+10?
Formadora ± Exacto.
Suzete - Já estou a perceber melhor.
Entretanto a adulta preenche os espaços em branco e aparece o seguinte:

Suzete ± Olhe está a ver? Agora também aparece aquilo a vermelho. Será por causa
daquilo do x?
Lá lhe traduzi o que estava escrito e chamei a atenção para o facto de poder escrever
DH[SUHVVmRWDPEpPVHPR³[´´'LiULRGH%RUGR± 10 de Março de 2009

De seguida, apresentou as dúvidas que tinha no outro Recurso, Números Figurados, onde reparou
na falha de pontos existentes em algumas imagens:

³$Suzete abriu o Recurso Números Figurados e referiu:
Suzete ± Aqui nesta parte, não sei se compreendi muito bem. Aqui em cima diz que
isto tem a ver com o número de pontos necessários para construir um triângulo. Não
faltam aqui pontos, ou eu entendi isto mal?
Formadora ± Sim é verdade, faltam aí alguns pontos. Muito bem observado!
Assim, pedi a todos que consultassem o referido recurso e tentassem descobrir
algumas gralhas que a página tinha. Alguns referiram logo: Tem erros de Português!,
mas depois começaram a falar uns com os outros e a ver onde exactamente estavam
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essas gralhas. A Suzete aqui também ajudou alguns colegas a encontrar essas falhas
e quando todos as encontraram a formadora pediu à Suzete para explicar o que tinha
observado. Esta dirigiu-se ao local onde a imagem do computador estava projectada,
posicionou-DQRVtWLRFRUUHFWRGDSiJLQDHH[SOLFRXRTXHWLQKDREVHUYDGR´

Pontos em falta!
Como todos os
pontos são
equidistantes, faltam
estes pontos para
que essa condição
se verifique.

Diário de Bordo ± 10 de Março de 2009

Esclarecidas as dúvidas nestes recursos, passou-se, então, ao esclarecimento de dúvidas e
discussão dos resultados obtidos nas Tarefas da WebQuest.
A Suzete apresentava dúvidas a partir das questões 1.6. e 1.7.. Na questão 1.6., tinha dúvidas
sobre se a resposta que se pretendia era aquela que tinha dado e na 1.7. teve dúvidas ao
preencher a tabela da questão 1.3.. Por isso, não respondeu às outras questões. As suas dúvidas
estavam relacionadas com o raciocínio mais funcional que se pretendia que os formandos
desenvolvessem. Na sessão, depois de ultrapassadas as dificuldades, respondeu apresentando
as respostas que constam no anexo 11.3.2., onde evidencia competências ao nível da
identificação de padrões, do completamento e da continuação mais próximos e mais distantes,
recorrendo, nas primeiras questões, a um raciocínio mais recursivo e, a partir da questão 1.4.2., a
um raciocínio mais funcional.
Concluída a segunda WebQuest, foi aplicado o pós-teste. No caso da Suzete, foi realizado no dia
11 de Março de 2009.
Este teste já correu bem melhor que o realizado previamente, como se pode comprovar no anexo
11.4.. Quando viu o teste que tinha de realizar reconheceu-o: Ah, mas já fizemos isto!
Na Tarefa 1, conseguiu acertar todas as questões, mostrando evoluções ao nível da continuação e
completamento próximo.
Quanto à Tarefa 2, ainda apresentou algumas falhas. Nas questões a) e b) apresentou as
respostas correctas e os raciocínios efectuados mas na questão c), à semelhança do que
aconteceu com a maioria dos colegas, não leu com atenção a questão que pedia quantos gatos
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haveria ao fim de 10 anos e não quantos casais de gatos haveria ao fim desse tempo. Na última
questão explicou por palavras suas o raciocínio recursivo efectuado, sentindo alguma dificuldade
em dar uma resposta mais formal.
Na Tarefa 3, continuou a apresentar algumas dificuldades mas só na parte da generalização.
Apenas conseguiu apresentar um raciocínio que lhe permitia saber que elemento ocupa uma
posição desconhecida através da contagem de três em três, não conseguindo apresentar outro
raciocínio sem recorrer à técnica da contagem.
Na Tarefa 4, também mostrou evoluções a vários níveis: identificação do padrão, completamento
próximo e mais distante dos padrões apresentados. Em relação aos tijolos apresentou uma lei de
formação funcional embora em relação às telhas só usasse um raciocínio recursivo escalar. Para
responder à questão c) desta Tarefa, preencheu o número de tijolos e de telhas correspondente à
8ª posição no espaço da tabela relativo ao nº termo ou nª posição, bem como aí fez o esboço
dessa figura.
Foi também notório que durante a realização deste teste a Suzete já conseguiu controlar melhor a
sua ansiedade e, como já sabia que tinha um limite de tempo para responder às duas primeiras
questões da Tarefa 1, já conseguiu controlar melhor o tempo e geri-lo de maneira a obter proveito
da situação.
Ao longo do estudo, a Suzete foi-se familiarizando com este tema dos padrões matemáticos assim
como com os vários conceitos e conteúdos abordados. No final das actividades implementadas, a
Suzete respondeu ao Questionário Final onde referiu que a utilização do blogue e das WebQuests
ajudaram-na muito a desenvolver competências matemáticas relacionadas com a identificação de
padrões, completamento mais distante de padrões e a capacidade de comunicar e argumentar.
Estas também a ajudaram bastante a desenvolver competências matemáticas relacionadas com a
construção duma imagem mais positiva e correcta da Matemática, a continuidade/completamento
próximo de padrões, a resolução de situações problemáticas, o raciocínio e o estabelecimento de
conexões.

5.5. Aplicação dos conhecimentos construídos e conexões
Após a realização do pós-teste, a formadora teve algumas conversas informais com a Suzete
tendo explorado algumas situações em relação às quais poderia fazer referência aos padrões
matemáticos e aprofundar os conhecimentos adquiridos nas sessões, nomeadamente a sua
actividade profissional no talho, o seu contributo para a sociedade enquDQWR FDWHTXLVWD « 8PD
semana depois, a Suzete trouxe a sua história de vida redigida já de acordo com as solicitações
da formadora. Trazia também dúvidas acerca da forma como devia apresentar a descrição das
situações em que tinha identificado padrões matemáticos. A formadora corrigiu e fez algumas
alterações ao texto, ajudando a Suzete a reescrever algumas. Passado uma semana, a Suzete fez
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a entrega da versão final do seu dossier pessoal, onde identificou padrões matemáticos em
algumas situações da sua vida, na sua participação na banda, no teatro e nas actividades
profissionais que teve:

³(VWLYHWDPEpPDOJXQVDQRVQD%DQGD)LODUPyQLFD«RQGHDSUHQGLDWRFDUVD[RIRQH
VRSUDQR«
Nos espectáculos, a plateia tinha cadeiras distribuídas de várias formas consoante o
sítio onde estávamos a actuar.
Por exemplo na banda podíamos actuar num cineteatro e aí os lugares da assistência
obedeciam a uma sequência tanto de letras como de números. Até mesmo os
músicos eram distribuídos sequencialmente de acordo com o instrumento que
tocavam. Por exemplo podíamo-nos dispor da seguinte forma: em primeiro lugar o
maestro, na primeira fila ficavam n músicos, na segunda fila já ficavam n+2 músicos
(mais dois, um em cada ponta), na terceira fila n+4 músicos e assim sucessivamente,
FRQVRDQWHRHVSDoRGLVSRQtYHOHRQ~PHURGHP~VLFRVH[LVWHQWHV´

Na sua actual actividade profissional, também identificou padrões matemáticos:

³7LYH D RSRUWXQLGDGH GH HQWUDU SDUD R JUXSR GRV 6XSHUPHUFDGRV « RQGH DLQGD PH
encontro a trabalhar, sou chefe da secção de talho onde faço as encomendas das
carnes, tenho de ver se chegam em perfeitas condições de acondicionamento no
camião-frigorífico, a temperatura e validades.
Tenho um impresso próprio onde defino o tipo de carnes e as respectivas quantidades
que acho suficientes, tendo em conta o preço e algumas promoções que possam
haver. Por exemplo, como sei que uma lombada de porco é constituída por febras,
carne para assar, costeletas e pesa em média 17 kg. Quando estou a fazer o pedido
em quilos, já sei quantas lombadas me vão entregar no dia seguinte. Por exemplo se
encomendar n kg de lombada de porco sei que vou receber n/17 lombadas no dia
seguinte. Se tiver de pedir novilho que pesa em média 250 kg, tenho que fazer da
mesma forma, sei que se divide em duas partes, que se chamam o dianteiro e o
traseiro. O dianteiro divide-se em cachaço, costeletas, rosbife, lombo, peito e pá. O
traseiro, é constituído por bife pojadouro, bola ou rabadilha, ganso redondo, bife da
alcatra e a aba para cozer. Sempre que se faz um pedido de novilho o mesmo tem de
trazer as respectivas miudezas, ou seja traz um fígado, um coração, um rabo, uma
dobrada, duas patas, duas mãos e uma língua. Se receber n novilhos num
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determinado mês, sei que recebo n fígados, n corações, n rabos, n dobradas, 2xn
patas, 2xn mãos e n línguas.
«
Tenho de dispor sequencialmente as carnes nas vitrines, tendo em conta se é de
SRUFRYDFDERUUHJRFDEULWRSHUXIUDQJR«SRLVDJUXSRDVFDUQHVGRPHVPRWLSR´

Nestes exemplos, a Suzete utilizou de forma correcta o raciocínio funcional para determinar a lei
de formação dos padrões envolvidos nessas situações.

5.6. Motivação, atitudes e interacções
Ao longo deste estudo, a Suzete mostrou-se bastante empenhada e participativa no trabalho
desenvolvido. No trabalho de grupo realizado, a Suzete contribuiu bastante para o
desenvolvimento do mesmo, mostrando um verdadeiro espírito de equipa, partilhando ideias e
discutindo opiniões, assumindo, assim, um papel activo dentro do próprio grupo.
Durante a realização da segunda tarefa da primeira WebQuest foi a equipa da Suzete que teve a
ideia de construírem uma tabela para sistematizar os dados do enunciado. Esta estratégia acabou
por ser aplicada também pelos outros colegas do grupo. No entanto, à semelhança do que
aconteceu com os colegas, para generalizar esse padrão, a tabela já não foi de grande utilidade.
Sentiram facilidade em perceber o padrão apresentado e continuar a sequência, mas tiveram
dificuldade em encontrar o enésimo termo. Isso deve-se à dificuldade que tiveram em organizar
todos os dados fornecidos e em estabelecer uma conexão entre o raciocínio efectuado e uma
representação algébrica desse raciocínio. Como estavam habituadas à forma como tinham
aprendido Matemática durante o seu percurso escolar, em que a aprendizagem dos conceitos
teóricos e as suas práticas se faziam isoladamente e onde eram privilegiados os procedimentos e
DV ³URWLQDV´ VHQWLUDP GLILFXOGDGHV QR HVWDEHOHFLPHQWR GH FRQH[}HV HQWUH RV FRQWH~GRV
aprendidos.
Na sessão de discussão dos resultados obtidos nas tarefas da segunda WebQuest, apresentou
algumas dúvidas e reflexões pertinentes. Ao longo deste estudo, a sua evolução foi evidente. Ela
avançava com as respostas solicitadas, explicando os seus raciocínios. Foi sempre uma formanda
interessada e foi mostrando uma confiança crescente nos seus raciocínios. Experimentou diversas
estratégias, procurou a generalização correcta e explicou os seus raciocínios à formadora e aos
colegas enquanto resolvia as tarefas propostas e nas sessões de discussão dos resultados
obtidos e das respostas dadas no blogue.
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No Questionário Final, a Suzete considerou que a utilização do blogue e das WebQuests
contribuiu muito para a ajudar a desenvolver e/ou construir os seus conhecimentos/competências
e os(as) dos colegas, permitiu a colaboração e o trabalho de grupo e a auto-aprendizagem.
Referiu, ainda, que a utilização destas tecnologias informáticas contribuiu bastante para tornar as
sessões mais interessantes; facilitou a compreensão dos conteúdos abordados; motivou-a para
procurar mais informação, directa ou indirectamente relacionada com o tema abordado; tornou-a
mais activa e responsável na demonstração das competências exigidas e permitiu uma maior
interacção com a formadora e com os colegas.
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Este capítulo encontra-se dividido em três partes: conclusões do estudo, reflexões sobre a
investigação e sugestões para estudos futuros.

1. Conclusões do estudo
Nesta secção, apresentam-se as conclusões gerais deste estudo tendo em conta os objectivos da
investigação, tanto a nível das competências tecnológicas como matemáticas. Aborda-se o
domínio que os formandos têm das funcionalidades básicas do computador e o desenvolvimento
de competências de navegação e exploração de recursos na Internet, nomeadamente WebQuests
e blogues. Fala-se, ainda, da construção duma imagem mais positiva e correcta da Matemática,
da identificação, completamento, continuação próxima e distante de padrões e da aplicação dos
conhecimentos construídos e das conexões estabelecidas. Por fim, apresentam-se as conclusões
relacionadas com a motivação dos formandos e outras atitudes favoráveis à aprendizagem da
Matemática, com recurso a blogues e a WebQuests, e a interacção estabelecida entre formandos
e entre estes e a formadora do longo da implementação deste estudo.

1.1. Domínio de funcionalidades básicas do computador
Todos os formandos estudados nesta investigação já possuíam alguns conhecimentos ao nível da
Informática quando iniciaram o processo RVCC.
Funcionalidades como ligar e desligar um computador; usar adequadamente o rato, abrir, fechar,
minimizar e maximizar uma janela no ambiente de trabalho; criar e gerir pastas; guardar ficheiros;
usar o menu Iniciar para abrir um programa e utilizar de forma adequada programas como o Word,
a Internet, o Excel e o PowerPoint eram já minimamente dominados pelos formandos. Recorde-se
que o domínio destes programas era exigido para a realização do Processo RVCC e que os
formandos já tinham tido um contacto com estas ferramentas nas sessões que tiveram com a
profissional de RVC.
O nível de destreza que possuíam de utilização do computador é que não era o mesmo. Uns
possuíam mais facilidade do que outros nesta área. A isto deve-se também o facto de alguns já
possuírem alguma formação de Informática, obtida em alguns cursos que frequentaram e que lhes
permitiu dominar mais facilmente as aplicações utilizadas no processo, nomeadamente a Joana e
o Serafim. Uma vez que são adultos conscientes de que as TIC são cada vez mais importantes na
sociedade em que se vive e até no desempenho de funções profissionais, o seu interesse e a sua
preocupação com a aprendizagem ao longo da vida foram notórios, pois tiveram o cuidado de
investir na sua formação.
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Ao longo das sessões, facilmente se distinguiam os formandos que tinham menos destreza na
utilização do computador. Como tinham menos à vontade, mostravam-se mais cautelosos na
utilização do mesmo, demoravam mais tempo a realizar as tarefas e, se algo de diferente surgisse
enquanto estavam a trabalhar, logo pediam ajuda. Dos cinco formandos deste estudo, a Fernanda
foi aquela que mais dificuldades apresentou ao lidar com o computador, sentindo, no início deste
estudo, dificuldades em realizar sozinha algumas das tarefas propostas, pelo que solicitava com
frequência a ajuda da formadora ou dos colegas de carteira para esclarecer as suas dúvidas. Foi
também a formanda em relação à qual se notaram maiores evoluções ao nível do domínio das
funcionalidades básicas do computador. No final deste estudo, a Fernanda já mostrava maior
destreza na utilização do computador e dos seus acessórios, por exemplo, já conseguia utilizar o
teclado com maior rapidez que no início, mostrando maior segurança no que estava a fazer,
apesar de ainda realizar as tarefas mais lentamente do que a maioria dos colegas. Também
mostrou uma maior destreza na utilização da Internet. No início, quando se enganava a escrever o
endereço do blogue na barra de endereços ou quando não conseguia realizar alguma tarefa,
esperava que a formadora ou algum colega a ajudasse, não tomando a iniciativa de tentar sozinha
resolver o problema. No final do estudo, já se mostrava mais autónoma e tentava sozinha resolver
o problema e descobrir o que estava a fazer de errado.
Relativamente aos restantes formandos, aquela que menores evoluções mostrou foi a Maria, dado
que já possuía um grande à vontade com o computador dominando as competências
consideradas essenciais na utilização do mesmo. Foi também a única formanda que referiu ter
utilizado o computador nos tempos de escola, uma vantagem relativamente aos outros colegas
que não tiveram a oportunidade de ter esse contacto nesse contexto. Isso também contribuiu para
que a Maria se sentisse mais familiarizada com o computador do que os colegas e que realizasse
as tarefas propostas com maior rapidez, tendo tempo para ajudar os colegas com maiores
dificuldades na sessão.
Quanto à Joana, ao Serafim e à Suzete, estes já possuíam as competências mínimas
consideradas básicas na utilização do computador. Destes, a Suzete era a única que não possuía
uma formação na área da Informática, mas isso não foi impedimento para mostrar que possuía as
competências básicas. Os três tiveram uma evolução muito idêntica ao nível do domínio das
funcionalidades básicas do computador, possuíam bons conhecimentos de Informática quando
iniciaram o Processo e durante este estudo não registaram evoluções significativas a esse nível. A
Joana foi um elemento muito importante no trabalho de grupo realizado na primeira WebQuest,
pois foi a colega da Fernanda e apoiou-a bastante dado que esta sentia algumas dificuldades e
receios na utilização do computador.
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1.2. Navegação e exploração de recursos na Internet, nomeadamente WebQuests e blogues
Dos vários estudos desenvolvidos no âmbito das WebQuests e dos blogues, concluiu-se que estas
ferramentas são fáceis de utilizar e que o seu uso torna as aulas mais interessantes. A utilização
destas tecnologias permite que os formandos possam trabalhar ao seu próprio ritmo, destinando
mais tempo às tarefas onde sentem maiores dúvidas ou que necessitam de mais tempo para a
sua realização, tendo a possibilidade de interagir e cooperar com os outros colegas para
esclarecerem as suas dúvidas.
Neste estudo, isso não foi excepção, os formandos gostaram de trabalhar com estas tecnologias,
acharam-nas de fácil utilização e concordaram que o seu uso tornou as sessões mais
interessantes. O factor novidade da estratégia utilizada também contribuiu para esse sucesso. Dos
formandos envolvidos neste estudo, apenas a Maria tinha utilizado o computador nos tempos de
escola, para os outros, o seu uso numa área diferente das TIC foi uma novidade. Como eram
adultos e têm consciência da necessidade crescente de acompanharem a evolução da tecnologia
e, em particular, do computador, nos tempos actuais, pois caso contrário correm o risco de ficarem
para trás, mostraram-se sempre bastante receptivos para trabalhar com o computador e
aprofundar o seu conhecimento acerca do mesmo. Além de estarem motivados para a realização
das WebQuests e para a participação no blogue também ficaram bastante motivados para as
aprendizagens na área da Matemática, mais concretamente dos Padrões Matemáticos.
Ao longo deste estudo, a evolução das competências de navegação e exploração do blogue e das
WebQuests foi notória. No início, quanto ao blogue, apenas conheciam, a título de consulta, o do
CNO que frequentavam, nunca tinham participado num e quanto às Webquests, desconheciam o
que era e também nunca tinham trabalhado com alguma. Foi extremamente curioso ver como
foram evoluindo ao longo das sessões, a primeira participação no blogue, as suas reacções ao
verem os comentários enviados pelos outros colegas, a curiosidade em ver o que os colegas
tinham escrito, quem já tinha enviado o comentário e quem ainda não o tinha feito. Depois, na
primeira WebQuest realizada, a dificuldade inicial em compreender as tarefas propostas, como
deveriam iniciar a resolução da mesma, as solicitações de ajuda, passando pela compreensão
global da Webquest, o espírito de equipa e o aumento gradual da autonomia e independência. No
final deste estudo, já sabiam como participar num blogue, enviando comentários, assim como
trabalhar com uma WebQuest, alternando a consulta dos seus componentes e dos recursos
disponibilizados para realizar com sucesso a(s) tarefa(s) propostas.
A realização das WebQuests motivou-os para a aprendizagem, potenciou o trabalho colaborativo e
o desenvolvimento de destrezas a nível informático. O carácter interactivo e o próprio design das
mesmas tornaram o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, tornando os formandos
mais activos, levando mesmo alguns, como o Serafim, a pesquisar mais acerca do tema
abordado. A Fernanda e a Joana mostraram interesse em ler de novo o livro e ver R ILOPH ³2
&yGLJR'D9LQFL´H a Suzete explorou os recursos disponibilizados na segunda WebQuest com a
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filha, dado o carácter mais lúdico e educativo destes para os mais jovens contribuindo, assim, para
a construção do seu próprio conhecimento.
São vários os aspectos que tiveram influência no sucesso das WebQuests: a informação
disponibilizada, as tarefas propostas, nomeadamente um jogo e uma situação que se podia aplicar
à história de vida de alguns dos adultos, os conhecimentos prévios que tinham acerca do tema, o
tipo e forma de aprendizagem construtiva que se propôs e a forma de organização dos grupos de
trabalho, sobretudo na primeira WebQuest. Na segunda WebQuest o facto da maior parte dos
recursos apresentados serem interactivos motivou bastante os adultos.
Da aplicação das WebQuests como estratégia de aprendizagem com o grupo de formandos em
questão, pode-se afirmar que não só adquiram conhecimento como o integraram com o que já
possuíam e o aplicaram, conseguindo resolver os desafios colocados.
A utilização do blogue motivou-os para a aprendizagem, permitindo o desenvolvimento de
destrezas a nível informático, orientando-os para as tarefas, permitindo a partilha de
conhecimentos e o trabalho colaborativo e a capacidade de comunicar resultados usando
linguagem matemática e a língua portuguesa, tal como aconteceu no estudo efectuado por
Sampaio e Coutinho (2009). Relativamente à utilização do blogue, os formandos não aproveitaram
ao máximo as suas potencialidades no que diz respeito à partilha de informação e
estabelecimento de relações e interacções entre os elementos participantes, uma vez que
preferiram o contacto físico em detrimento do contacto virtual. Não colocaram as suas dúvidas no
mesmo quando estas surgiam, preferindo fazê-lo pessoalmente, limitando-se apenas a utilizá-lo
para consultarem e acederem às tarefas propostas e publicaram as suas respostas às mesmas.
Notou-se alguma resistência, mesmo depois da formadora os informar que poderiam colocar lá as
suas dúvidas. Nenhum dos formandos tomou a iniciativa de o fazer, argumentando que preferiam
colocar as dúvidas pessoalmente. Na opinião dos adultos, é mais fácil colocar e expor as dúvidas
presencialmente. O blogue criava um certo distanciamento e como sabiam que haveria sessões
presenciais, guardavam as suas dúvidas para esses momentos.
Um dos aspectos a salientar é a desinibição de um dos formandos que inicialmente se mostrava
mais tímido e mais introvertido, decorrentes da realização das Webquests. Também este aspecto
se verificou no estudo efectuado por Viseu et al. (2003), referido anteriormente. À semelhança dos
estudos desenvolvidos por Quadros (2005) e Guimarães (2005),

ainda foi visível o

desenvolvimento da autonomia e da auto-confiança dos formandos, tornando-os mais persistentes
na resolução das tarefas propostas.
Também é de referir o relacionamento dos formandos com a formadora e com os outros
formandos como um dos aspectos positivos que a utilização destas tecnologias proporciona e que
se aprofundará adiante.
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Outro aspecto que é importante salientar prende-se com o facto da existência de um tempo limite
para responder às duas primeiras questões do teste, que foram realizadas recorrendo ao
QuizFaber. Quando realizaram o pré-teste e se aperceberam da existência desse limite, alguns
formandos sentiram alguma dificuldade em abstrair-se disso e concentrarem-se na resolução das
questões apresentadas, mas no pós-teste já conseguiram controlar melhor essa situação.
Analisado o ritmo de trabalho dos formandos nestas sessões, todos terminaram as tarefas
propostas dentro do tempo limite estabelecido pela formadora, alguns até mais cedo que o
previsto. Os resultados obtidos são o reflexo da participação activa, do empenho, da grande
vontade de aprender e aproveitar as sessões e da motivação dos mesmos na realização das
tarefas propostas.
Após a implementação das actividades, todos os formandos referiram que este tipo de
metodologia poderia e deveria ser utilizado no decorrer do Processo RVCC, pois permite-lhes uma
maior utilização do computador, mais interacção e cooperação com os colegas e maior atenção e
concentração nas sessões, dado o seu papel mais activo nas mesmas e a dinâmica das sessões.
Na opinião dos formandos, estas sessões eram mais interessantes e dinâmicas, diferentes das
sessões apenas expositivas, e tornaram-se mais produtivas, pois tinham de estar mais atentos,
ser mais participativos e interventivos. Depois de um dia de trabalho, tais actividades contribuem
para elevar o nível de concentração que o dia de trabalho pode prejudicar. Mesmo que eles não o
quisessem, o cansaço já se começava a reflectir.
A Fernanda, no Questionário Final e na Entrevista, referiu que as sessões realizadas com esta
estratégia e com recurso a este tipo de ferramentas exigia mais dos formandos do que uma
sessão tradicional em que fosse utilizado o método expositivo. Assim, os formandos tinham de
trabalhar e pesquisar para obterem as respostas às questões, enquanto que pelo outro método
teriam a possibilidade de mais rapidamente terem essas respostas sem tanto esforço mas de
forma menos significativa.
Tanto o blogue como as WebQuests são recursos fáceis de utilizar, segundo os formandos, de
fácil navegação e tinham um aspecto gráfico agradável, o que os motivou para a sua utilização
mesmo fora das sessões presenciais.
Mas o facto de alguns adultos não terem em casa acesso à Internet ou desse acesso ser limitado,
por razões diversas como a pouca familiaridade e destreza com o computador, o tipo de ligação à
,QWHUQHWTXHSRVVXHPDIDOWDGHWHPSR«, poderá ser um entrave para sucesso da aplicação e
utilização deste tipo de estratégia. É importante, pois, que nas sessões presenciais sejam
facultados os recursos materiais necessários e seja dado o tempo suficiente para a realização das
tarefas propostas, caso contrário essa realização poderá, em alguns casos, ser comprometida.
Tanto a utilização de um blogue como duma WebQuest bem estruturados e desenvolvidos será
sempre uma boa estratégia para motivar os formandos em qualquer área, para além da
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Matemática. No entanto, a formadora considera que este tipo de estratégia será melhor sucedida
nos casos em que os formandos já possuam alguns conhecimentos sobre o tema a ser trabalhado
e explorado, pois a utilização deste tipo de recursos facilita e promove a consolidação e/ou a
aplicação de conhecimentos. A utilização desta estratégia para a aprendizagem de conteúdos
desconhecidos para os formados irá exigir muito mais dos mesmos pelo que, nestas situações, os
mais autónomos terão mais facilidades em conseguir alcançar bons resultados, quer ao nível da
aquisição de conhecimentos, da motivação e do empenho, fazendo-se perigar o princípio da
equidade.
Em suma, a utilização do blogue e das WebQuests proporcionou uma experiência de
aprendizagem diferente a estes formandos, levou-os a resolver problemas através da
investigação, analisando informação, sintetizando-a e procurando respostas. As tecnologias
informáticas foram, pois, utilizadas de forma positiva permitindo aos adultos o desenvolvimento de
competências várias. Com estas sessões, os adultos puderam ter experiências que não são
possíveis numa sala de aula tradicional ficando, assim, com uma perspectiva diferente da
Matemática.

1.3. Imagem da Matemática
O recurso ao computador e à Internet possibilitou, segundo os formandos, a realização de sessões
mais dinâmicas e interessantes dado que possibilitou o contacto com uma realidade, para alguns,
ainda um pouco desconhecida. Esta estratégia diferente criou nos formandos algumas
expectativas quanto à forma de trabalhar a Matemática mas aumentou a motivação pois, assim,
tiveram a possibilidade de trabalhar no computador e na Internet e aprender Matemática com um
método diferente do das sessões tradicionais que privilegiam sobretudo o método expositivo.
A maioria dos formandos deste estudo referiu, no Questionário Inicial, que gostavam pouco da
área da Matemática, apenas a Joana referiu gostar, mas não mostraram grande resistência na
realização de tarefas que envolveram o uso destas ferramentas tecnológicas. De uma forma geral,
tinham noção de que o computador é uma ferramenta já muito utilizada nos dias de hoje e que o
seu uso poderá ser benéfico para o estudo da Matemática. Mostraram, sobretudo, abertura para a
utilização de novas metodologias e recursos, ainda mais porque envolvem a utilização do
computador, ferramenta muito atractiva para os adultos, dada a consciência que possuem da sua
importância e necessidade no seu dia-a-dia. Aprender a trabalhar com o computador, aperfeiçoar
a sua utilização e saber utilizá-lo nas mais variadas situações e em diversas aplicações constitui
pois, uma enorme motivação para os adultos. Claro que isso associado à área da Matemática, à
qual geralmente aparece associada uma imagem menos correcta e menos positiva, é sem dúvida
uma mais-valia para a construção duma imagem mais positiva e correcta acerca da Matemática.
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Ao longo das sessões, foram realizando tarefas relacionadas com situações do quotidiano, que
envolviam padrões, para melhor compreenderem de que forma é que estes estão presentes no
dia-a-dia, e que não implicavam a realização de grandes cálculos, desmistificando, assim, a ideia
GHTXH³D0DWHPiWLFDpVLQyQLPRGHFiOFXOR´GHTXHRFRQKHFLPHQWRPDWHPiWLFRVypWUDQVPLWLGR
na escola e que para saber Matemática só é preciso conhecer as fórmulas e saber aplicá-las.
Puderam aperceber-se que a Matemática e, em particular, os padrões, estão presentes em
imensas situações do dia-a-dia, ficando assim mais atentos e despertos para observar o que se
passa à sua volta e mais elucidados quanto à utilidade e importância da Matemática no mundo
real. Aperceberam-se, também, que para resolver os problemas propostos durante o estudo não
era necessário conhecerem as fórmulas matemáticas, resolvendo mesmo várias tarefas usando
estratégias e raciocínios diversificados para obterem as fórmulas.
No Questionário Final realizado, os formandos consideraram que aprenderam mais nas aulas em
que foi utilizado este tipo de tecnologias informáticas, aprenderam novos conceitos matemáticos
mas também aprenderam a trabalhar com novas ferramentas e aprofundaram os conhecimentos
que tinham doutras. Reconheceram que, assim, tiveram um papel mais activo na construção do
seu próprio conhecimento e também foram acompanhando a construção do conhecimento por
parte dos colegas. O trabalho em equipa também foi bastante positivo pois foram-se apoiando
mutuamente, aprendendo e esclarecendo dúvidas entre eles e foram criando uma imagem mais
positiva e mais correcta da Matemática. Uma das formandas, a Fernanda, que desde o início do
estudo referiu com alguma frequência que não gostava de Matemática, QR ILQDO DILUPRX ³$
IRUPDGRUD TXDVH TXH IH] TXH HX FRPHoDVVH D JRVWDU GD 0DWHPiWLFD´ $FKRX DV VHVV}HV PXLWR
interessantes, viu a Matemática duma forma que nunca tinha visto, gostava de continuar e ter mais
sessões assim. Os restantes formandos também partilharam da opinião de que tiveram a
oportunidade de ver a Matemática duma maneira diferente daquela a que estavam habituados e
que gostaram desta nova perspectiva. A Matemática pareceu-lhes mais simples e acessível.
Tiveram oportunidade de aprender coisas novas, ver a sua aplicação no dia-a-dia e de que forma
é que isso está relacionado com situações com as quais podem já ter lidado ou podem vir a lidar.
Outro aspecto a salientar prende-se com o facto da construção duma imagem mais positiva e
correcta da Matemática acarretar, dinamicamente, uma maior motivação e um maior interesse dos
formandos para o tema em estudo, despertando neles a curiosidade e levando-os a procurar mais
informação relacionada com o tema, como foi o caso do Serafim, na primeira WebQuest, ou a dar
a conhecer os Recursos disponibilizados na segunda Webquest aos filhos, como foi o caso da
Suzete.
Nas entrevistas realizadas no final das actividades implementadas, os formandos revelaram que
gostaram muito de trabalhar com este tipo de tecnologias, pois permitiu-lhes ter uma ideia
diferente do que é a Matemática bem como aprender e abordar certos conteúdos de forma
diferente. Apesar de alguns referirem que este tipo de sessões acaba por ser mais trabalhosa para
os formandos, torna-se também mais cativante, divertida e proveitosa. Como nunca tinham
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trabalhado com este tipo de tecnologias, estavam um pouco expectantes relativamente à forma
como iriam decorrer as sessões. Apesar de serem pessoas com muito empenho, motivação e
dedicação, ao longo das sessões em que foi implementada a actividade, estas características
foram ainda mais visíveis.

1.4. Identificação, completamento, continuação próxima e distante de padrões
O tema dos Padrões Matemáticos foi, pela primeira vez, abordado pela formadora, dado que
durante o Processo RVCC ainda não o haviam feito. Alguns poderão ter abordado as sequências
durante a sua formação escolar, nomeadamente a Maria, mas já nenhum se recordava disso.
No entanto, os formandos já relevavam algum conhecimento prévio sobre o tema, evidente na
forma como realizaram as tarefas propostas no pré-teste. Esse conhecimento prévio deve-se à
sua experiência de vida. Provavelmente já teriam lidado com algumas situações que envolvem
padrões e acabaram por desenvolver esses conhecimentos, de modo informal. Com a aplicação
do pré-teste, foi possível verificar quais foram as tarefas em que os formandos sentiram mais
dificuldades e as, que para eles, foram mais acessíveis. As mais acessíveis foram as tarefas
relacionadas com a identificação de padrões e o completamento ou continuação próximos. Por
outro lado, as tarefas onde os formandos sentiram maiores dificuldades foram as que estavam
relacionadas com o completamento ou continuação distantes e com a lei de generalização. É de
referir, também, que os formandos não dominavam a sequência de Fibonacci pelo que, na tarefa
que a envolvia, os formandos não conseguiram perceber como ela era formada.
Com o decorrer das sessões e com o empenho e a motivação mostrada pelos formandos, estes
foram construindo uma ideia mais concreta do que é um padrão, conseguindo realizar várias
tarefas envolvendo a identificação, o completamento, a continuação e a criação da lei de formação
de padrões. Tiveram a oportunidade de desenvolver estratégias que envolveram o recurso a um
raciocínio recursivo (escalar), mais intuitivo para a maioria dos formandos, mas também um
raciocínio funcional, já mais complexo, que exige relacionar a ordem com o respectivo termo, o
que lhes permitia descobrir qualquer termo ou qualquer ordem das sequências apresentadas.
Durante a implementação didáctica deste estudo, os formandos conseguiram compreender a
sequência de Fibonacci, bem como a sua lei de formação recursiva. Na realização da primeira
WebQuest, os formandos trabalharam em grupo, tendo possibilidade de discutir ideias, dar
sugestões, partilhar dúvidas e opiniões. Assim, quando um não sabia o outro poderia ajudar de
alguma forma.
Quanto à segunda WebQuest trabalhada, as maiores dificuldades foram sentidas durante a
H[SORUDomR GR 5HFXUVR ³7HUPR JHUDO GH XPD VHTXrQFLD´ 2 IDFWR GR 5HFXUVR VH HQFRQWUDU HP
inglês levantou algumas dúvidas, mas a maioria dos formandos resolveu os enigmas desse
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Recurso de forma mais intuitiva, recorrendo a um raciocínio recursivo. Na realização das tarefas
presentes nesta WebQuest, os formandos recorreram mais a um raciocínio funcional para
resolverem as questões apresentadas, demonstrando já maior familiaridade e evidenciando
compreensão na estratégia utilizada. Por outro lado, nesta WebQuest, já trabalharam
individualmente, se bem que pontualmente estabelecessem alguns contactos entre si. Desta
forma, foram-se tornando mais autónomos e capazes de resolver problemas.
Quanto à capacidade de comunicar e argumentar, verificou-se que os formandos têm mais
facilidade em fazê-lo oralmente do que por escrito, pois apresentam maiores dificuldades na
transposição para o papel da organização dos raciocínios.
No final do estudo, quando realizaram o teste, verificou-se que tinham evoluído a nível das
competências matemáticas de identificação, completamento e continuação próximos e mais
distantes de padrões, conseguindo responder de forma correcta a algumas questões que tinham
errado no pré-teste. Sentiram ainda dificuldades na justificação dos raciocínios apresentados,
limitando-se à apresentação dos cálculos efectuados. De uma forma geral, notou-se também que
continuaram a utilizar uma lógica mais recursiva, continuando a relacionar os termos entre si, e
apresentaram mais dificuldades em evoluir para uma lógica mais funcional, relacionando a ordem
e o respectivo termo.

1.5. Aplicação dos conhecimentos construídos e conexões
O método de ensino tradicional, mais expositivo e atomizado, dificulta o estabelecimento de
conexões matemáticas. Num HQVLQR³LVRODGo´GRVconteúdos, a Matemática é entendida de forma
fragmentada e o estabelecimento de conexões dificilmente se realiza. Este método era o
conhecido por todos os formandos envolvidos neste estudo, pois nos seus tempos de escola era
desta forma que o ensino ocorria. A Maria, como era a mais jovem e tinha frequentado, mais
recentemente, o sistema de ensino, já tinha tido a oportunidade de contactar com uma
metodologia de ensino diferente da tradicional, mas nunca tinha utilizado blogues nem
WebQuests.
A utilização do blogue e das WebQuests para abordar o tema dos padrões permitiu que os
formandos estabelecessem conexões entre diferentes conteúdos, promoveu a utilização de
diferentes representações e a análise de diferentes relações, facilitando, assim, a generalização. A
exploração de padrões num contexto de pesquisa, como foi aplicado neste estudo, permitiu que os
formandos se familiarizassem com essas relações, ajudando-os a estabelecer conexões e a criar
hábitos de investigação, contribuindo para o desenvolvimento da comunicação matemática através
da utilização da linguagem oral e escrita.
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Todos os formandos conseguiram identificar situações da sua história de vida e do seu dia-a-dia,
onde os padrões estavam presentes. Descreveram essas situações e reflectiram acerca das
mesmas, tentando estabelecer relações e conexões entre os conhecimentos adquiridos neste
estudo e essas situações de vida. Apresentaram o produto final desse trabalho nos dossiers
pessoais e conseguiram estabelecer essas conexões de forma adequada, evidenciando a
utilização correcta dos conceitos aprendidos. No início, tiveram mais dificuldades em estabelecer
essas conexões mas com a orientação da formadora em sessões individuais conseguiram
produzir o trabalho desejado.

1.6. Motivação, atitudes e interacções
Durante as sessões realizadas, a motivação foi uma constante em todos os formandos, apesar de
nunca terem trabalhado previamente com uma WebQuest e de terem utilizado um blogue apenas
a título de consulta, de não apresentarem todos o mesmo nível de desempenho, quer a nível de
tecnologias informáticas quer a nível de conhecimentos de matemática. Alguns adultos não
assistiram a todas as sessões, não por desmotivação mas sim por outros motivos como os de
ordem profissional, pessoal ou a frequência de algumas formações de curta duração, como foi o
caso do colega de grupo do Serafim.
Associado à motivação esteve o empenho dos formandos durante as sessões. Aqueles que
mostraram mais autonomia apresentaram resultados bastantes satisfatórios, quer no pós-teste,
quer no dossier pessoal. Relativamente àqueles que possuíam mais dificuldades e que
frequentaram a formação complementar, os resultados também foram satisfatórios no dossier
pessoal e no pós-teste já se notou uma evolução bastante positiva, mas os resultados de alguns
poderiam ter sido melhores.
Um factor que os motivou bastante para estas sessões foi, como já se referiu, o uso do
computador e da Internet. Segundo a opinião dos formandos, estas sessões foram mais
interessantes e produtivas.
Outro aspecto que motivou os formandos para a realização das WebQuests foi o facto de poderem
trabalhar em grupos, com colegas escolhidos por eles. Assim, puderam partilhar as dúvidas e a
resolução das tarefas propostas foi mais fácil, pois havia sempre pelo menos a opinião de duas
pessoas e quando uma não sabia a outra poderia sempre ajudar.
Acrescido a todos estes factores de motivação, junta-se o carácter de novidade da estratégia. Os
formandos nunca tinham resolvido nenhuma WebQuest e quanto à utilização do blogue apenas
tinham utilizado, a título de consulta, o blogue utilizado pelo Centro.
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As formas autónoma e dinâmica de aprendizagem, devido à necessidade de pesquisa, de
confronto e partilha de ideias com os colegas foram motivantes para todos os formandos. A
Fernanda referiu essa particularidade na Entrevista como aquela que acarretou mais dificuldades
e exigiu mais esforço e empenho dos formandos.
$SULPHLUD:HE4XHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´ foi a que causou mais motivação e curiosidade nos
adultos não só pelo facto de ser a primeira mas também por ser apelativa, cativante e de ser
realizada em grupo. O facto de todas as equipas terem de se inscrever e escolher um nome para a
mesma fê-los entrar no espírito de jogo. Criou-se, até, uma competitividade saudável para ver
quem conseguia terminar primeiro a resolução da WebQuest e ficar em primeiro lugar.
Para além da vontade, do empenho e do interesse que cada um tinha para o Processo e para
aprender coisas novas, o factor novidade das tecnologias e o trabalho de grupo também
influenciaram bastante a motivação dos formandos.
As WebQuests e o blogue são ferramentas que fomentam, sem dúvida, a comunicação, a
cooperação e a colaboração entre os elementos participantes.
Durante as sessões, foi visível a cooperação entre os formandos, sobretudo durante a realização
da primeira WebQuest, que foi realizada em grupos de dois ou três elementos. Associada a esta
cooperação foi evidente a colaboração entre os mesmos. Estes trocaram ideias, conhecimentos e
experiências, decidiram o rumo do trabalho a seguir, as etapas e as estratégias a escolher para a
realização das WebQuests, esclareceram dúvidas acerca da compreensão de determinados
conceitos, trocaram interpretações e reflexões sobre as situações de aprendizagem com que se
depararam.
Também foram observadas várias atitudes nos adultos, bem como antes e após a implementação
das actividades. As primeiras reacções a serem observadas ocorreram quando se começou a
fazer a gravação em vídeo e o registo fotográfico das sessões em que foi realizado o pré-teste e
começou a ser utilizada a primeira WebQuest. Estes sentiram algum constrangimento por estarem
a ser filmados e fotografados, não se mostrando tão à vontade como se estivessem a trabalhar
sem estarem a sentir-se observados. Por isso, a formadora desistiu de fazer este tipo de registo
das sessões pois isso poderia vir a comprometer o desempenho dos adultos, uma vez que as
suas reacções poderiam não ser espontâneas e naturais, influenciando negativamente o seu
desempenho.
Relativamente à utilização do blogue, os primeiros contactos com o mesmo correram bastante
bem, os formandos mostraram-se bastante entusiasmados ao verem as suas participações e as
dos colegas à medida que estas iam sendo publicadas. No entanto, os formandos mostraram
alguma resistência em utilizar o blogue para colocarem dúvidas e partilhar ideias. Apenas o faziam
quando assim eram obrigados pelas tarefas propostas.
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Nos primeiros momentos da terceira sessão, os formandos evidenciaram alguma desorientação
dado que nunca tinham trabalhado com uma WebQuest e sentiam algumas dificuldades em saber
o que fazer e por onde começar. A formadora resolveu intervir de forma a ajudá-los a
compreender melhor o que teriam de fazer e, após a leitura dos vários passos da WebQuest, a
atitude dos formandos mudou e a partir daí começaram a resolver a WebQuest. Isto reflecte a falta
de confiança dos formandos e de compreensão do português, uma vez que quando a formadora
leu a WebQuest com eles, já a compreenderam. Na realidade, os formandos não foram
habituados a aprender autonomamente mas sim sob a orientação do professor, encontrando-se
demasiado dependentes das suas explicações. Precisam, pois, de aprender a aprender.
A primeira dificuldade encontrada foi a resolução da segunda questão da primeira tarefa
apresentada. Os formandos iam consultando os recursos mas não conseguiam encontrar a
resposta para a pergunta. Começaram, então, a sentir-se impacientes. No entanto, com
persistência, continuaram a consultar os recursos até que conseguiram encontrar as respostas
que procuravam. Houve troca de ideias entre os elementos das equipas para decidirem qual a
resposta que deveriam dar. Retiraram notas dos recursos consultados e copiaram também
algumas informações dos mesmos.
À medida que as sessões foram passando, a familiarização com a estrutura das WebQuests
trabalhadas foi notória. Verificou-se alguma autonomia e independência. No entanto, os formandos
continuavam a solicitar a ajuda da formadora não tanto por não saberem como haveriam de
proceder mas mais para terem a confirmação de que o trabalho que estavam a realizar estava
bem.
Durante as sessões em que se realizou a segunda WebQuest, foi notório a colaboração e o
espírito de entreajuda entre os formados. Houve discussão e partilha de ideias entre si, o que foi
proveitoso para o sucesso da sessão. Notou-se, também, uma grande satisfação por parte dos
adultos que estavam a ajudar os colegas mais atrasados na resolução da WebQuest. De certa
forma, estavam a sentir-se orgulhosos e úteis, estavam a conseguir ajudar os colegas, já estavam
a começar a ver a Matemática com outros olhos pois estavam a perceber os conteúdos
abordados. Tudo isto contribuiu para o aumento da auto-estima e da confiança dos adultos no que
estão a fazer, ainda mais nestes adultos que estavam a assistir às sessões de formação pois
apresentavam algumas dificuldades na área da Matemática.
Na entrevista realizada após a realização das sessões com as WebQuests, todos referiram que
gostariam de ter mais sessões destas ao longo do processo, sobretudo aquelas em que tiveram
de trabalhar em equipas. Seria mais motivante e interessante o Processo realizado com mais
sessões deste género. Consideram que, assim, estão muito mais atentos e aprendem mais uns
com os outros.
As relações e interacções estabeleceram-se entre os elementos das equipas, no caso da primeira
WebQuest, entre os formandos e a formadora e entre todos os elementos presentes na sala.
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Entre as equipas formadas houve muitas situações de comparação do trabalho realizado, em que
discutiram o porquê das opções tomadas, confrontaram as interpretações obtidas e os
conhecimentos adquiridos até então. Isto ocorreu não apenas dentro da sala mas também fora
dela, antes ou depois das sessões ou até quando esclareciam dúvidas entre si quando estavam
fora das instalações do CNO. Este contacto deveu-se a uma certa cumplicidade existente entre os
formandos e à necessidade que sentiam em saber se estavam a conseguir acompanhar e a ter o
mesmo desempenho dos colegas, desenvolvendo assim a sua confiança e a sua auto-estima e
também o gosto e o interesse pela Matemática.
Com a formadora, as relações e as interacções que se estabeleceram prenderam-se
essencialmente com as dificuldades encontradas ao longo da realização das tarefas propostas e
com a necessidade da confirmação dos resultados obtidos. Na maioria dos contactos, os
formandos começaram a expor o seu raciocínio com a intenção evidente de obter um feedback da
formadora sobre o que estavam a fazer ou então uma resposta para o problema com que se
deparavam que, na generalidade dos casos, estava relacionado com a incompreensão de
determinada definição, conceito ou propriedade e com a insegurança acerca das decisões
tomadas.
Pode-se, assim, dizer que o blogue e sobretudo as WebQuests, enquanto estratégias de ensino e
de aprendizagem, fomentaram a motivação, permitiram o processamento de relações e
interacções entre os diferentes formandos participantes, proporcionando a partilha de
conhecimentos e experiências.

2. Reflexões sobre a investigação
O recurso às tecnologias informáticas para abordar o tema dos padrões matemáticos, enquadrado
na Unidade D do Referencial de Competências-Chave do nível básico, onde são abordadas as
sequências, foi uma tentativa de utilização duma estratégia mais interessante e motivadora que a
tradicionalmente utilizada para abordar o tema e, pelos resultados obtidos, pode-se dizer que essa
tentativa foi bem sucedida.
Nestes conteúdos em particular, as estratégias normalmente utilizadas para os abordar são,
muitas vezes, insuficientes para construir conhecimento e esclarecer as dúvidas que os adultos
têm acerca destes conteúdos. Esta estratégia permitiu à formadora ajustar os materiais aos seus
interesses e aos dos formandos, promovendo uma aprendizagem que motivou os seus
participantes. Esta estratégia permitiu, também, aos formandos, ajustar o tempo que tinham para
realizar o que era proposto de acordo com os seus interesses, necessidades e dificuldades.
Permitiu que os adultos tivessem mais controlo na sua aprendizagem, ajustando o seu ritmo ao
tempo destinado para cada tarefa.
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Actualmente, os sistemas de criação e edição de blogues são muito atractivos pelas facilidades
que oferecem, pois dispensam o conhecimento de linguagem HTML, o que leva a que qualquer
pessoa consiga criar um e fazer a sua manutenção, sem custos adicionais. A facilidade e
flexibilidade no acesso e utilização destas ferramentas justificam a sua crescente utilização em
contexto educativo. São mediadoras e promotoras do processo de ensino e de aprendizagem,
uma vez que facilitam a interdisciplinaridade num ambiente que, por natureza, já é aberto e
colaborativo. A sua utilização como um suporte à aprendizagem permite aos seus utilizadores
desenvolver várias competências como: a partilha de ideias e conhecimentos através do envio de
posts ou comentários, a capacidade de debater, comentar e discutir ideias com outros
participantes, o trabalho de equipa, a capacidade de pesquisar e seleccionar informação na
Internet, a capacidade de comunicação e interacção entre os vários participantes.
Quando às WebQuests, estas também são fáceis de construir, depois de planificadas, por
qualquer formador, para qualquer área de ensino e de aprendizagem e em qualquer contexto
educativo. O formador pode até adaptar uma das muitas já disponíveis na Internet, tendo em conta
as suas necessidades e as características dos formandos e do seu meio envolvente. O formador
deve definir o grau de exigência do trabalho a propor aos formandos bem como a complexidade
do produto final que estes têm de apresentar.
Dada a sociedade em que nos encontramos inseridos, é cada vez mais importante desenvolver e
fomentar nos adultos capacidades de pesquisa, de selecção e organização da informação, o
espírito crítico, a auto-aprendizagem e a auto-formação, de forma a que estes se sintam
integrados e capazes de acompanhar o elevado ritmo de evolução a que se assiste todos os dias,
não só ao nível das novas tecnologias mas também ao nível do conhecimento e da informação.
Todas estas competências, que se devem, cada vez mais, incutir nos jovens e também nos
adultos estão muito presentes em recursos como os blogues e as WebQuests. Contudo, para o
desenvolvimento destas competências, deve haver tempo e espaços apropriados. O formador não
deve propor que os formandos pesquisem na Internet sobre determinado assunto sem dar algum
tipo de orientação, pois rapidamente estes podem, involuntariamente, ser conduzidos a sites
desaconselhados, mesmo que para isso utilizem os motores de busca. É neste sentido que os
blogues e as WebQuests são uma boa estratégia, pois permitem desenvolver as competências
referidas anteriormente.
Para que o trabalho dos adultos corresse sem sobressaltos, antes do início de cada sessão houve
o cuidado de verificar o funcionamento de todos os computadores e da sua ligação à Internet.
Houve também o cuidado de verificar a página do blogue e as páginas das WebQuests, no sentido
de detectar eventuais problemas técnicos, pois estes pormenores poderiam pôr em causa o
trabalho, a motivação e o sucesso das tarefas propostas. Estes aspectos devem ser tidos em
consideração sempre que se utilizem estratégias que envolvam este tipo de tecnologias.
Outro aspecto que foi tido em conta aquando da construção das WebQuests foi que estas não
fossem demasiado extensas nem sobrecarregassem os formandos e fossem exequíveis durante
as sessões presenciais, pois a maioria dos formandos tinha pouco tempo livre devido à actividade
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profissional que desempenhavam, além das várias responsabilidades e afazeres que tinham a
nível familiar e pessoal. Convém, também, ter em conta que encontros entre os adultos fora das
sessões presenciais para trabalhar nestas tarefas são um pouco difíceis de acontecer e que o
facto de os adultos possuírem computador não significa que saibam trabalhar com o mesmo, nem
que tenham acesso à Internet ou que consigam aceder a ela sem problemas.
Este estudo de investigação foi conduzido durante algumas sessões de reconhecimento e de
formação do processo RVCC, com um grupo específico, utilizando um blogue e WebQuests
realizadas propositadamente para o grupo, em função das suas características, das suas
competências ao nível da utilização do computador e da Internet, das suas dificuldades neste
tema específico dos padrões matemáticos e das competências exigidas pelo referencial de
competências-chave. Assim, é de referir que os resultados obtidos podem estar limitados às
características dos formandos estudados. É possível que resultados diferentes sejam obtidos com
outros formandos recorrendo à mesma estratégia e aplicando os mesmos recursos, até porque a
formadora utilizou esta mesma estratégia e os mesmos recursos noutro grupo de formandos, com
os quais alguns dos resultados obtidos foram diferentes. As características dos adultos são muito
importantes e determinam certos resultados.
Com a utilização deste tipo de recursos onde os formandos vêem alguma aplicação e relação com
as suas histórias de vida, onde podem interiorizar e partilhar as suas experiências, não são só
estes que beneficiam e aprendem, os formadores também, na medida em que promovem um
ensino centrado na prática. Reúne-se, assim, um conjunto de aspectos que são determinantes
para o sucesso na educação e formação de adultos.

3. Sugestões para estudos futuros
Após ter terminado este estudo e até mesmo enquanto ele ia decorrendo, várias questões se
colocaram que poderiam e deveriam ser analisadas e investigadas no sentido de melhorar e
facilitar o recurso e a aplicação de tecnologias informáticas como o blogue e as WebQuests em
contextos de processos RVCC e educação e formação de adultos.
Entre as questões que foram surgindo encontram-se umas de cariz mais geral, outras mais
específicas, umas mais relacionadas com este estudo, outras não tanto.
Por exemplo:
x

Um estudo semelhante a este mas com outros adultos e com outra contextualização
conduziria aos mesmos resultados? O que aconteceria se se fizesse variar a
investigadora? E se esta não fosse a formadora, haveria alterações relevantes?

x

Serão os adultos capazes de mobilizar os conhecimentos adquiridos e aplicá-los na
resolução de outras tarefas que envolvam padrões?

x

Será a utilização de blogues e WebQuests também bem sucedida se for aplicada às
outras áreas do processo RVCC de nível básico, isto é, às áreas de Linguagem e
Comunicação e Cidadania e Empregabilidade?
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x

Num estudo semelhante a este mas aplicado a cursos de educação e formação de
adultos, que conclusões se poderiam obter? E em processos RVCC Secundário, com as
respectivas adaptações em termos de competências exigidas?

x

Se o estudo tivesse demorado mais tempo no terreno, com um maior número de sessões,
explorando um maior número e uma maior diversidade de tarefas, as conclusões teriam
sido as mesmas?

x

Dado que o conceito de lei de generalização duma sequência e a sua obtenção é tão
difícil de conseguir por parte dos adultos, que outras estratégias poderão ser utilizadas
para melhorar a sua compreensão?

x

O estudo dos padrões num contexto de tarefas de pesquisa/exploração pode contribuir
para o entendimento de outros domínios matemáticos contemplados no referencial de
competências-chave do nível básico do processo RVCC?

Estas novas questões de estudo podem ser vistas como desafios importantes não só para os
formadores mas também para a investigação em processos RVCC e educação e formação de
adultos.

274

Referências Biliográficas

Bibliografia e Webgrafia
Akil, C., Santana, L., Sarubbi, P. Carvalho, J. & Carvalho, C. (2008) Tecnologia da Informação:
Qual o seu lugar na escola?
http://www.faetec.rj.gov.br/isezonaoeste/publicacoes/democratizar/ed3/art_carlos_janaina_pedro_l
uciana_celso.pdf (consultado em 10 de Março de 2010)
Alonso, L., Imaginário, L., Magalhães, J., Barros, G., Castro, J., Osório, A. & Sequeira, F. (2001).
Referencial de Competências-Chave ± Educação e Formação de Adultos. Agência Nacional de
Educação e Formação de Adultos, Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Ministério da
Educação
Araújo, E. (2006). Os padrões Repetitivos como Actividade de Investigação Matemática, na sala
dos 4 anos do Pre-Escolar. http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/6449 (consultado na
Internet em 28 de Maio de 2008)
Araújo, M. & Coutinho, C. (2009). A Iniciativa Novas Oportunidades e o Combate à Info-Exclusão
da População Adulta.
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9353/1/comunica%C3%A7%C3%A3o_%20Cc.
pdf (consultado em 14 de Novembro de 2009)
Ávila, P. (2009). O estudo nacional de literacia foi um trabalho pioneiro In Aprender ao Longo da
Vida. Nº11 p.8-17
Balestro, C. & Mantovani, A. (2000). Hiperhistórias - ambiente multimídia estimulador das
inteligências

múltiplas.

http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie2000/papers/178/index.htm

(consultado na Internet em 28 de Maio de 2008)
Barbosa, A., Palhares, P. & Vale, I. (2008). Avaliação do desempenho de alunos do 2º ciclo na
resolução de problemas envolvendo padrões In Avaliação em Matemática: problemas e Desafios
(pp. 89- 100). http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/avaliacao_files/MA_livro_Aval..pdf (consultado na
Internet em 20 de Fevereiro de 2008)
Barbosa, A. (2009). A resolução de problemas que envolvem a generalização de padrões em
contextos visuais: um estudo longitudinal com alunos do 2º ciclo do ensino básico. Instituto de
Estudos da Criança. Universidade do Minho
Barbosa, E. (2007). A Exploração de Padrões num contexto de tarefas de investigação com alunos
do 8º ano de escolaridade. Universidade de Évora. Évora

277

WebQuests e Blogues na formação de adultos centrada em padrões matemáticos

Barbosa, A., Borralho, A., Cabrita, I., Fonseca, L., Pimentel, T. & Vale, I. (2008). Padrões no
Currículo de Matemática: Presente e Futuro. Em R. Luengo, B. Alfonso, M. Camaho e B. Nieto,
(Eds.), Investigación en Educación Matemática (pp. 477-493). Badajoz: SEEM e SEIEM
Barroso, M. & Coutinho, C. (2009). A WebQuest como metodologia de aprendizagem no curso de
Educação

e

Formação

de

Adultos

na

área

Sociedade,

Tecnologia

e

Ciência.

http://www.portalWebQuest.net/pdfs/marta.pdf (consultado em 14 de Novembro de 2009)
Bogdan, R. & Biklen, S. (1994). Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora
Borralho, A. & Barbosa, E. (2009). Pensamento Algébrico e exploração de Padrões.
http://www.apm.pt/files/_Cd_Borralho_Barbosa_4a5752d698ac2.pdf

(consultado

em

14

de

Dezembro de 2009)
Branco, N. (2008). O Estudo de Padrões e Regularidades no Desenvolvimento do Pensamento
Algébrico. http://ia.fc.ul.pt/textos/Neusa%20Branco%20(Tese%20mestrado%2008).pdf (consultado
em 25 de Agosto de 2008)
Campos, F.(2006). Designing a WebQuest ± Help for teachers.
http://www.cardosolopes.net/projectos/Comenius/pdf/apoioprofWebQuest.htm (consultado em 7 de
Junho de 2008)
Canário, R. (2000). Educação de Adultos. Um Campo e uma Problemática. Lisboa: Educa e Autor
Carrilho, C. (2006). $ ::: QD DSUHQGL]DJHP GD PDWHPiWLFD QR kPELWR GR ³HVWXGR
DFRPSDQKDGR´ http://biblioteca.sinbad.ua.pt/teses/2007001033 (consultado em 10 de Março de
2010)
Carvalho, A., Moura, A., Pereira, L. & Cruz, S. (2006). Blogue: uma ferramenta com
potencialidades pedagógicas em diferentes níveis de ensino.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/5915/1/3018.pdf (consultado em 21 de
Fevereiro de 2010)
César, M., Mendes, S. & Carmos, R. (2001). Interagir para aprender: processos de avaliação de
um projecto de investigação-acção In Actas do VI Congresso Galaico-Português de Sociologia
(vol. II, pp. 775-789). Braga. Universidade do Minho
Costa, C. (2009). E-portefólios e Histórias de Vida enquadrados na Web 2.0: estudo de caso no
processo de Reconhecimento, validação e Certificação de Competências ± nível secundário.
http://biblioteca.sinbad.ua.pt/teses/2009001011 (consultado a 15 de Fevereiro de 2010)

278

Referências Biliográficas

Costa, J. (2005). Competências Adquiridas ao Longo da Vida: Processo, Trajectos e Efeitos.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7985/1/tese_full.pdf (consultado em 14 de
Novembro de 2009)
Coutinho, C. (2008). Tecnologias Web 2.0 na escola portuguesa: estudos e investigações.
http://revistapaideia.unimesvirtual.com.br/index.php?journal=paideia&page=article&op=viewFile&p
ath[]=42&path[]=29 (consultado em 21 de Fevereiro de 2010)
Cruz, I. (2006). A WebQuest na sala de aula de Matemática: em estudo sobre a aprendizagem dos
³/XJDUHV*HRPpWULFRV´SRUDOXQRVGRDQR
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/5655 (consultado em 30 de Novembro de 2009)
Cruz, S., Junior, J., Coutinho, C. & Carvalho, A. (2007). O blogue e o podcast para apresentação
da aprendizagem com WebQuests.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6514/1/018.pdf (consultado em 21 de Fevereiro
de 2010)
Dante, H.M. (2004). Sociedade, Educação, Tecnologia e os usos das TIC nos Processos
Educativos. http://www.uff.br/trabalhonecessario/hrdante%20TN2.htm (consultado na Internet em
24 de Maio de 2008).
Delors, J., Al-Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., Gorham, W., Kornhauser,
A., Manley, M., Quero, M., Savané, M., Singh, K., Stavenhagen, R., Suhr, M. & Nanzhao, Z.
(1996). EDUCAÇÃO UM TESOURO A DESCOBRIR, Relatório para a UNESCO da Comissão
Internacional sobre Educação para o século XXI
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000009.pdf (consultado na Internet em 7 de
Dezembro de 2009)
Devlin, K (2002). Matemática, A ciência dos Padrões. Porto: Porto Editora
Duarte, I. & Araújo, S. (2002). A Aprendizagem dos Adultos em Portugal: Exame Temático no
âmbito da OCDE. Lisboa: ANEFA ± Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos,
Ministério da Educação e Ministério da Segurança Social e do Trabalho
Educação

para

todos

http://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/material_pedagogico/final-

EDUCACAO_PARA_TODO1.doc. (consultado em 1 de Dezembro de 2009)
Esdime (2007). O Impacto da Certificação de Competências na Vida das Pessoas. IEFP ± Instituto
do Emprego e Formação Profissional

279

WebQuests e Blogues na formação de adultos centrada em padrões matemáticos

Fernandes, A.(2006). A Investigação-acção como metodologia In Projecto Ser Mais - Educação
para a Sexualidade Online.
http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/armenio/TESE_Armenio/TESE_Armenio/_vti_cnf/TESE_Armenio_
web/cap3.pdf (consultado na Internet em 25 de Maio de 2008)
Fernandes,

D.(1991).

Notas

sobre

os

paradigmas

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/mi2/Fernandes.pdf

da

investigação

em

educação.

(consultado em 14 de Setembro de

2008)
Frade, A. (2008). Investig@prende - Webfólio criado no âmbito da disciplina do 2º semestre Investigação Educacional - Mestrado em Supervisão Pedagógica da Universidade Aberta
http://alicefrade700977.blogspot.com/2008_05_01_archive.html (consultado em 12 de Dezembro
de 2009)
Gomes,

M.

&

Lopes,

A.

(2007).

Blogues

escolares:

quando,

como

e

porquê?

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6487/1/gomes2007.pdf (consultado em 7 de
Junho de 2008)
Gomes,

M.

(2005).

Blogs:

um

recurso

e

uma

estratégia

pedagógica.

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/4499/1/Blogs-final.pdf (consultado em 3 de
Dezembro de 2009)
Gomes, M., Umbelino, A., Martins, I., Oliveira, J., Bentes, J. & Abrantes, P. (2006). Referencial de
Competências-Chave para a Educação e Formação de Adultos ± Nível Secundário: Guia de
Operacionalização. Direcção-Geral de Formação Vocacional
Gomes, M., Ávila, P., Sebastião, J. & Costa, A. (2009). Novas análises dos níveis de literacia em
Portugal: comparações diacrónicas e internacionais.
http://www.aps.pt/cms/docs_prv/docs/DPR462de53172c7d_1.PDF (consultado em 15 de Janeiro
de 2010)
Gomes, M., & Santos, D. (2009). 1 milhão de Novas Oportunidades. Agência Nacional para a
Qualificação, I.P.
Guimarães, D.(2005). A WebQuest no Ensino da Matemática: aprendizagem e reacções dos
alunos do 8º ano de escolaridade.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/dspace/bitstream/1822/5715/1/Tese_Daniela_Guimaraes.pdf
(consultado em 7 de Junho de 2008)
Importância

das

TIC.

http://proj.ese.ipvc.pt/papicrie/formadores/betypc/importanciatic.htm

(consultado na Internet em 24 de Maio de 2008).

280

Referências Biliográficas

Infopédia. (2003-2009). TIC. http://www.infopedia.pt/$tic (consultado em 12 de Dezembro de 2009)
Instituto de Educação da Unesco (1998). V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos.
Ministério da Educação, Secretaria de Estado da Educação e Inovação. Lisboa
Miranda,

G.

(2007).

Limites

e

possibilidades

das

TIC

na

educação.

http://sisifo.fpce.ul.pt/?r=11&p=43 ( consultado em 21 de Novembro de 2009)
National Council of Teachers of Mathematics (1991). Normas para o Currículo e a Avaliação em
Matemática Escolar. Associação de Professores de Matemática e Instituto de Inovação
Educacional
Paiva, J., Costa, L. & Fiolhais, C.(2002) ³³0RFKR´ 8P 3RUWDO GH &LrQFLD H &XOWXUD &LHQWtILFD´
http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt2003729192434paper-117.pdf (consultado em 25 de Agosto de
2008)
Paiva, J. (2004). Metodologias de Investigação em Educação; Mestrado em Química para o
Ensino 2004-2005.
http://www.jcpaiva.net/getfile.php?cwd=ensino/cadeiras/metodol/20042005/894dc/624bc&f=b994d.
(consultado na Internet em 25 de Maio de 2008)
Palhares,

P.

&

Mamede,

E.

(2002).

Os

padrões

na

Matemática

do

Pré-Escolar.

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/4268/3/Wpag107_123.pdf (consultado em 21
de Novembro de 2009)
Pardal, L. (2007). Metodologia de Investigação em Educação.
www.ua.pt/dce/ReadObject.aspx?obj=4085 (consultado na Internet em 25 de Maio de 2008)
Pereira, M. (2008). Tecnologias Informáticas e a aprendizagem da Matemática.
http://biblioteca.sinbad.ua.pt/teses/2009001358 (consultado em 15 de Janeiro de 2010)
Ponte, J., Serrazina, L., Guimarães, H., Breda, A., Guimarães, F., Sousa, H., Menezes, l., Martins,
M. & Oliveira, P. (2007). Programa de Matemática do Ensino Básico. Ministério da Educação.
Direcção-Geral de Inovação e do Desenvolvimento Curricular.
Ponte, J.(1994). O estudo de caso na investigação em Educação Matemática.
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt%5C94-Ponte(Quadrante-Estudo%20caso).pdf
(consultado em 25 de Agosto de 2008)
Ponte, J., Oliveira, H., Brunheira, L., Varandas, J. & Ferreira, C. (2000). O trabalho do professor
numa aula de investigação matemática.

281

WebQuests e Blogues na formação de adultos centrada em padrões matemáticos

http://ia.fc.ul.pt/textos/98%20Ponte%20etc%20(Quadrante-MPT).pdf (consultado em 25 de Agosto
de 2008)
Pureza, J.M., Deus, J.D. & Monteiro, D. (2006). Referencial de Competências-Chave para a
Educação e Formação de Adultos ± Nível Secundário. Direcção-Geral de Formação Vocacional
Ramos, E.(1996). Educação e Informática ± reflexões básicas.
http://www.inf.ufsc.br/~edla/publicacoes/GRAPHICA.pdf (consultado na Internet em 31 de Maio de
2008)
Rodrigues, I. (2008). Aprendizagem na Idade Adulta ± 8VRGR-RUQDO³$OID´QRVDQRV8 e 2000.
Cidade da Praia. Universidade Jean Piaget de Cabo Verde
Rosa, L. (2000). $ ,QWHJUDomR GDV 7,& QD HVFROD GHVDILRV FRQGLo}HV H RXWUDV UHIOH[}HV«
http://www.prof2000.pt/prof2000/agora3/agora3_4.html (consultado na Internet em 24 de Maio de
2008).
Rosário, P. (2002) http://matematicas.no.sapo.pt/ai.htm (consultado em 2 de Janeiro de 2010)
Sampaio, P. & Coutinho, C. (2008). O Blog do Curso Profissional de Terras de Bouro: painel da
Estatística. http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/8463/1/Patricia017.pdf (consultado
em 12 de Novembro de 2009)
Sampaio, P. & Coutinho, C. (2009). As TIC com a Matemática para a Vida nas Novas
2SRUWXQLGDGHV³1yVVRPRVRTXHFRPHPRV´
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9441/1/WebQuest.pdf (consultado em 12 de
Novembro de 2009)
Silva, C. & Pestana, I. (2009) A Sociedade da Informação, A criança com deficiência e as Novas
Tecnologias. Educação, Ciência e Tecnologia, p. 211-225
http://www.ipv.pt/millenium/Millenium32/16.pdf (consultado em 2 de Janeiro de 2010)
Silva, I., Leitão, J. & Trigo, M. (2002). Educação e Formação de Adultos. Factor de
Desenvolvimento Inovação e Competitividade. Anefa. Ad Litteram
Silva, O., Costa, A., Dias, M. & Meira, E. (2006). Princípios e Metodologias de Trabalho com
Adultos. Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Silva, O., Costa, A., Dias, M. & Meira, E. (2006). Princípios e Metodologias de Trabalho com
Adultos.
http://www.iefp.pt/formacao/formadores/formacao/ReferenciaisFormadores/FormacaoContinua/Do

282

Referências Biliográficas

cuments/REFERENCIAL%20TRAB%20PARA%20ADULTOS.pdf (consultado em 12 de Agosto de
2009)
Silveira, A., Portella C., Silveira, D.& Marques, G. (2009). Aprender ao longo da vida. Lisboa:
$VVRFLDomR³2'LUHLWRGH$SUHQGHU´
Sousa, A. & Silva, B. (2009). Percepções dos alunos e dos professores face à integração de
blogues em contexto de sala de aula.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9969/1/PERCEP%c3%87%c3%95ES%20DOS
%20ALUNOS%20E%20DOS%20PROFESSORES%20FACE%20%c3%80%20INTEGRA%c3%87
%c3%83O%20DE.pdf (consultado em 21 de Fevereiro de 2010)
V

Conferência

Internacional

sobre

Formação

de

Adultos

(1997)

http://www.dgidc.min-

edu.pt/fichdown/Recorrente/Cadernos_formacao/Declaracao_Final_Agenda_Futuro.pdf
(consultado em 25 de Maio de 2008)
Vale,

I.

&

Pimentel,

T.

(2005).

Padrões:

um

tema

transversal

do

currículo.

http://www.esev.ipv.pt/servicos/upload%5Cma%5C267%5Cpadr%C3%B5es.pdf (consultado em
21 de Novembro de 2009)
Vale, I., Barbosa, A., Borralho, A., Barbosa, E., Cabrita, I., Fonseca, L. & Pimentel, T. (2009).
Padrões no ensino e aprendizagem da Matemática. Propostas curriculares para o ensino básico.
Viana do Castelo: ESSE. Viana do Castelo.
Vale, I., Palhares, P., Cabrita, I. & Borralho, A. (2006). Os Padrões no Ensino e Aprendizagem da
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/DA/DA-TEXTOS/Vale-Palhares-Cabrita-

Álgebra.

Borralho.doc (consultado em 13 de Maio de 2008)
Ventura,

A.

(2008).

1yV

RV

RXWURV

«

H

RV

SDGU}HV

QR

SUp-escolar.

http://biblioteca.sinbad.ua.pt/teses/2008001615 (consultado em 12 de Novembro de 2009)
Vieira, F. (2008) A Utilização das Novas Tecnologias na Educação numa Perspectiva
Construtivista

http://www.scribd.com/doc/4061073/A-Utilizacao-das-Novas-Tecnologias-na-

Educacao (consultado em 21 de Novembro de 2009)
Vieira, R. (2008). Projecto de Investigação - Quadro Interactivo Multimédia na Educação Básica.
http://www.scribd.com/doc/15237774/Projecto-Investigacao-QIM (consultado em 7 de Dezembro
de 2009)

283

ANEXO 1- Questionário Inicial

Questionário Inicial
Este questionário tem como objectivo conhecer com que frequência utiliza o computador,
quando e com que finalidade, assim como qual é a sua opinião relativamente à matemática e
ao seu ensino e aprendizagem e que matemática utiliza no seu dia-a-dia.
Trata-se de um questionário anónimo e as respostas só serão usadas para efeitos de
investigação.
Agradeço a sua sinceridade relativamente às questões apresentadas.

I. Dados Biográficos
1. Sexo:

M

F

2. Idade: ____________
3. Último ano de escolaridade que frequentou: __________________________

II. Competências Básicas em Tecnologias Informáticas
Acesso e Utilização do computador e da Internet
4. Possui computador pessoal?
S

N

5. Em caso afirmativo, tem acesso à Internet?
S

N

289

6.Indique onde e com que frequência costuma utilizar o computador:

Muitas vezes

Às vezes

Raramente

Nunca

1. Em casa
2. No local de trabalho
3. Em casa de familiares
e amigos
4. Em locais públicos
gratuitos
5. Em locais públicos
pagos
6. Noutro local
Qual?_______________
___________________

7. Possui alguns conhecimentos informáticos ao nível de:
Sim
1. Processadores de texto como o Word
2. Bases de dados como o Excel
3. Programas de apresentação como o PowerPoint
4. Programas de desenho como o Paint
5. Internet
x Email
x Motores de busca, como o Google ou o Sapo
x MSN
x Skype
6. Outro(s)
Qual(ais)?______________________________________
______________________________________________
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Não

8. Com que finalidade usa o computador? (pode escolher mais do que uma opção)
1. Trabalhar
Especifique:______________________________________________
________________________________________________________
2. Jogar
3. Fazer pesquisas na Internet
4. Aceder a sites específicos
5. Fazer compras online
6. Preencher formulários (tipo IRS/IRC)
7. Utilizar o email
8. ŽŵƵŶŝĐĂƌĐŽŵŽƵƚƌĂƐƉĞƐƐŽĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽD^Eͬ^ŬǇƉĞ͕͙
9. Ver filmes
10. Ouvir música
11. Fazer desenhos
12. Transferir fotografias da máquina digital
13. Outra. Qual?
________________________________________________________
________________________________________________________

9. Durante a sua formação escolar utilizou o computador:
Muitas
vezes

Às vezes

Raramente

Nunca

Em que disciplinas? ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

291

Para quê? ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

III. Relação com a Matemática
10. Gosta de Matemática?
Gosto
Muito

Gosto

Gosto
Pouco

Não Gosto

Justifique, riscando o que não interessa:
x

Permite-me/não me permite perceber o mundo de uma forma mais racional e mais
completa.

x

É útil/ não é útil para perceber outras ciências.

x

É útil / não é útil para a vida do dia-a-dia.

x

É útil/ não é útil para o prosseguimento dos estudos.

x

É útil/ não é útil para exercer qualquer profissão.

x

Quem gosta de matemática é visto como alguém inteligente. Como tenho/não tenho
sucesso a Matemática isso faz-me sentir uma pessoa inteligente /pouco inteligente.

x

Quase ninguém gosta de matemática e gosto/não gosto de me sentir/ser diferente.

x

Gostei/ não gostei dos professores que tive.

x

Gostei/ não gostei da maneira como os professores ensinavam.

x

A matemática é muito objectiva ;͞ĠĂƋƵŝůŽĞĂƋƵŝůŽŵĞƐŵŽ͟) /subjectiva.

x

Diverte-me/ não me diverte resolver desafios matemáticos.

x

Outros motivos.Quais?_____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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11.Utiliza a matemática na sua actividade profissional?
Muitas
vezes

Às vezes

Raramente

Nunca

De que forma? ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

12. E no seu dia-a-dia pessoal/particular, utiliza a Matemática?
Muitas
vezes

Às vezes

Raramente

Nunca

De que forma?_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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13. Para cada uma das afirmações seguintes, assinale a sua opinião:
Concordo
plenamente

Concordo

Concordo
Pouco

1. A matemática não se relaciona com as
outras áreas
2. A matemática é um conjunto de regras e
factos que não têm nenhuma relação uns
com os outros
3. O conhecimento matemático só é
construído na escola
4. A matemática é sinónimo de cálculo
5. O gosto pela matemática não se pode
desenvolver, ou se tem ou não se tem
6. O melhor método para ensinar Matemática
Ġ͞KƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞǆƉůŝĐĂĞŽƐĂůƵŶŽƐ
resolvem muitos exercícios até a
decorarem͟
7. O mais importante em Matemática é
conhecer as fórmulas e saber aplicá-las
8. Os professores devem mostrar para que
servem as matérias e onde se aplicam
9. A Matemática não se estuda usando o
computador e a Internet

IV. Uso do computador e da Internet em aulas de matemática
14. Considera o uso do computador e da Internet nas sessões de Matemática:
Muito
Importante
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Importante

Pouco
Importante

Nada
Importante

Não
Concordo

15. Se usado correctamente no ensino da Matemática, o computador e a Internet:
Concordo
plenamente

Concordo

Concordo
Pouco

Não
Concordo

1. Contribuem para uma visão mais positiva
da Matemática
2. Contribuem para que a Matemática seja
mais activa, viva e dinâmica
3. Tornam a Matemática mais aborrecida e
desmotivadora
4. Contribuem para uma aprendizagem mais
independente, mais autónoma e mais
responsável
5. Estimulam a imaginação e promovem o
desenvolvimento de novas ideias
6. Não facilitam a compreensão dos
conteúdos
7. Contribuem para que se aprenda de
forma mais significativa
8. Contribuem para que se perceba melhor a
importância e a utilidade da Matemática
9. Permitem perceber melhor as aplicações
que esta tem no dia-a-dia
10. Só servem para nos distrairmos um
bocado
11.Permitem ao aluno estudar ao seu ritmo
12.Permitem realizar trabalhos de pesquisa
13.Permitem repetições sucessivas para que
se estude a Matemática
14. Permitem que o aluno vá tomando
consciência do que já sabe ou não

Muito obrigada pela sua colaboração!
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ANEXO 2 ± Questionário Final

Questionário Final
Este questionário tem como objectivo principal a recolha de informações acerca da sua
experiência sobre a abordagem matemática centrada nos padrões que foi realizada através da
utilização de tecnologias informáticas como as webquests e os blogues, nas sessões do
processo RVCC.
As informações recolhidas são anónimas e confidenciais e têm como finalidade apoiar o
desenvolvimento de um projecto de investigação no âmbito do Mestrado em Multimédia em
Educação na Universidade de Aveiro.
Agradecemos, desde já, a sua colaboração.

I. Perfil do Utilizador
1. Sexo: M

F

2. Idade: ____________

II. Competências Básicas em Tecnologias Informáticas
Acesso e Utilização do computador e da Internet (Blogue e Webquests)
3. Usar o computador para estudar o tema dos Padrões Matemáticos foi:
Muito Fácil

Fácil

Difícil

Muito Difícil

4. Acedeu ao blogue e às webquests fora das sessões presenciais no centro?
Sim
Não
Quais foram os motivos?
x

Falta de tempo

x

Inapetência para este tipo de tecnologias

x

Não possuir computador com ligação à Internet

x

Lentidão da Internet

x

Esquecimento do endereço do blogue
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BLOGUE PADRÕES ONLINE
5. Teve problemas em aceder ao blogue Padrões Online?

Não
Sim
Qual(ais)?___________________________________________________________

6.Teve dificuldade em aceder aos materiais disponibilizados no blogue?

Não
Sim
Porquê?____________________________________________________________

7. O envio de comentários para o blogue foi:
Muito Fácil

Fácil

Difícil

Muito Difícil

Difícil

Muito Difícil

8. Considera que a navegação no blogue foi:
Muito Fácil

Fácil

WEBQUESTS
9. Teve problemas em aceder às webquests?

Não
Sim
Porquê?____________________________________________________________
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10. A navegação nas webquests foi:
Muito Fácil

Fácil

Difícil

Muito Difícil

11. Estas continham recursos relevantes para o tema abordado?
Não
Porquê?____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sim
Porquê?____________________________________________________________
___________________________________________________________________

12. A realização das webquests foi:
Muito Fácil

Fácil

Difícil

Muito Difícil

13. Considera o aspecto gráfico do blogue e das webquets:
Muito Agradável

Agradável

Pouco Agradável

Desagradável
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14. Considera que a metodologia adoptada o ajudou a desenvolver competências tecnológicas
ao nível de:
Muito

Bastante

Pouco

Nada

ͻŽŵşŶŝŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐĚŽ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ͻEĂǀĞŐĂĕĆŽŶĂ/ŶƚĞƌŶĞƚatravés da utilização
ĚŽďůŽŐƵĞĞǁĞďƋƵĞƐƚƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ͻǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕
ŶŽŵĞĂĚĂŵĞŶƚĞŶĂƐǁĞďƋƵĞƐƚƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ͻWĞƐƋƵŝƐĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

III. COMPETÊNCIAS MATEMÁTICAS
15. Considera que a utilização do blogue e das webquests o ajudou a desenvolver a
competência matemática relacionada com:
Muito
ͻŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŵĂǀŝƐĆŽŵĂŝƐƉŽƐŝƚŝǀĂĞ
ĐŽƌƌĞĐƚĂĚĂDĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ͻ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƉĂĚƌƁĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
ͻ Continuidade/Completamento próximo de
padrões ..
ͻCompletamento mais distante ĚĞƉĂĚƌƁĞƐ͙
ͻZĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ͙͙͙͙
ͻZĂĐŝŽĐşŶŝŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ͻƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶĞǆƁĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ͻĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ͙͙͘
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Bastante

Pouco

Nada

IV. INTERACÇÃO FORMANDO-SABER, FORMANDO-FORMANDO E FORMANDO-FORMADOR
16. Considera que a utilização destas tecnologias informáticas (blogue e webquests) no
processo educativo:
Muito

Bastante

Pouco

Nada

ͻƚŽƌŶŽƵĂƐƐĞƐƐƁĞƐŵĂŝƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƐ͙͙͙͙
ͻĨĂĐŝůŝƚŽƵĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƐconteúdos
ĂďŽƌĚĂĚŽƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ͻŵŽƚŝǀŽƵ-o para procurar mais informação,
directa ou indirectamente relacionada com o
ƚĞŵĂĂďŽƌĚĂĚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
ͻ ƚŽƌŶŽƵ-o mais activo e responsável na
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞǆŝŐŝĚĂƐ͙͙͘
ͻƉĞƌŵŝƚŝƵƵŵĂŵĂŝŽƌŝŶƚĞƌĂĐĕĆŽĐŽŵĂ
ĨŽƌŵĂĚŽƌĂ͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ͻƉĞƌŵŝƚŝƵƵŵĂŵĂŝŽƌŝŶƚĞƌĂĐĕĆŽĐŽŵŽƐ
ĐŽůĞŐĂƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ͻajudou a desenvolver e/ou a construir os
seus conhecimentos/competências e os(as)
ĚŽƐĐŽůĞŐĂƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ͻpermitiu a colaboração e o trabalho de
ŐƌƵƉŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ͻƉĞƌŵŝƚŝƵĂĂƵƚŽ- aprendizagem͙͙͙͙͙͙͙
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V. APRECIAÇÃO GLOBAL
17. Gostou de ter utilizado estas tecnologias informáticas?
Muito

Bastante

Pouco

Nada

Em qualquer dos casos justifique.

18. Em termos gerais considerou importante a utilização destas tecnologias informáticas?
Muito
Importante

Importante

Pouco

Nada

Importante

Importante

Em qualquer dos casos justifique.

19. Depois de ter utilizado o blogue e as webquests, quais são os aspectos positivos a
assinalar?
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20. Depois de ter utilizado o blogue e as webquests, quais são os aspectos negativos a
assinalar?

21. Gostaria que as outras áreas do processo RVCC adoptassem esta metodologia de trabalho?
Sim
Não

Em qualquer dos casos justifique.

Agradecemos a sua colaboração.
Muito Obrigada.
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ANEXO 3- Guião da Entrevista

Guião da Entrevista

Data da entrevista: ____/_____/_________
Nome: _____________________________________________________________
 Gostou de abordar este tema desta forma?

 Já tinha trabalhado com estas ferramentas? Achou difícil?

 Sentiu dificuldades na realização das tarefas propostas nas sessões?

 Leu e analisou bem os recursos disponibilizados?

 Sentiu necessidade de pedir ajuda? Porquê?

 Ficou a conhecer melhor o tema abordado?

 Prefere as sessões com esta metodologia ou com a metodologia tradicional, sem
recorrer ao uso das tecnologias informáticas?

 Foi positivo trabalhar em grupo ou preferia trabalhar individualmente?

 Acha que sozinho conseguiria chegar às mesmas conclusões a que chegou nas
sessões?
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ANEXO 4 - Teste

4.1.

Enunciado do teste

4.2.

Enunciado das Tarefas 1 e 2 apenas disponíveis no blogue
³3DGU}HV2QOLQH´

4.1. - Enunciado do teste

Matemática para a Vida
Nível B3
Actividade de reconhecimento

Tarefa 1
Bordado de Ursinhos1
Num lençol de bebé, há um bordado de ursinhos com o seguinte motivo:

Para realizar esta tarefa consulte a tarefa 1 ʹ Bordado de Ursinhos2 - do blogue.

1

± inspirado em Vale et al. (2009)

2

± ver o anexo 4.2. onde se encontram os enunciados das questões desta Tarefa
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Tarefa 2
Os gatos da família Oliveira3
A família Oliveira faz criação de uma rara raça de gatos em cativeiro, já há alguns anos. Estes só
se reproduzem mediante uma série de condições.
Para mais facilmente entender este problema, consulte a tarefa 2 - Reprodução dos Gatos da
família Oliveira4 - no blogue e tente responder às questões que se seguem.

a) Quantos casais há no 6º ano? Justifique?

b) E ao fim de 9 anos? Como raciocinou?

c) Seguindo-se a mesma regra, quantos gatos haveria ao fim de 10 anos? Como raciocinou?

d) Se se mantivesse sempre a mesma regra, quantos gatos haveria ao fim de um número
qualquer n de anos?

3

± inspiradDQRFpOHEUH³3UREOHPDGRV&RHOKRV´GH)LERQDFFL

4

- YHURDQH[RRQGHHVWiRHQXQFLDGRGD³5HSURGXomRGRVJDWRVGDIDPtOLD2OLYHLUD´
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Tarefa 3
Motivos numa toalha5
A D. Rosa está a bordar uma toalha para usar numa noite de festa. O motivo escolhido é a
sequência apresentada abaixo:

a) Continue o padrão acrescentando os 5 elementos seguintes.

b) Qual é o 17º elemento da sequência?

c) E o que ocupa a 25ª posição da sequência?

d) E o que ocupa 74ª posição?

e) Como se poderia saber que elemento ocupa uma posição desconhecida? Justifique.

5

- (Adaptado de Vale et al (2009))
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Tarefa 4
Construções de casas6
Nos tempos livres, o casal Oliveira costuma brincar com o seu filho, fazendo casinhas com os
legos.
Considere a sequência seguinte:
1º termo ou
1ª posição

2º termo ou
2ª posição

3º termo ou
3ª posição

4º termo ou
4ª posição

5º termo ou
5ª posição

«

nº termo ou
nª posição

«

Nº de tijolos

Nº de tijolos

Nº de tijolos

Nº de tijolos

1

________

Nº de telhas

Nº de telhas

Nº de telhas

1

________

________

10

________

 ««

« «

26 = 16 + 10

« ««

2=1+1

9

16

Nº de tijolos

Nº de telhas

Nº de tijolos

________

________

Nº de telhas

Nº de telhas
________

«

a) Esboce as figuras da 2ª, 3ª e 5ª posições sabendo que seguem a mesma lei de
formação.
b) Complete a tabela com os números adequados.
c) Quantos tijolos
e quantas telhas
aparece na 8ª posição? Como pensou?

são necessários para construir a casa que

d) E na 20ª? Como pensou?

e) E a casa que aparece na posição n, quantos tijolos e quantas telhas tem?

6

- (Adaptado de Vale et al. (2009))
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4.2. - Enunciado das Tarefas 1 e 2 disponíveis QREORJXH³3DGU}HV2QOLQH´
Tarefa 1
Tarefa 1 no blogue:

Após o clique na 1ª e 2ª questões, acede-se a uma página como a apresentada na figura
seguinte, onde se deve introduzir o nome no espaço apresentado e depois clica-se em
³&RPHoDU´

As questões 1 e 2 surgem então no QuizFaber.
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Para aceder à 3ª questão regressa-se ao blogue e lá clica-se na opção correspondente,
acedendo-se então à HotPotatoes abaixo apresentada.
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Tarefa 2
Tarefa 2 no blogue:

A família Oliveira faz criação de uma rara
raça de gatos em cativeiro, já há alguns
anos.
Para que estes se reproduzam há uma série
de condições que têm de se verificar.

Condições que se têm de verificar:

Esquematizando:

Nº de anos ± Nº de casais
de gatos

- Um casal de gatos foi colocado em cativeiro ainda jovem, isto

1º ano -----

1

2º ano -----

1

3º ano -----

2

4º ano -----

3

5º ano -----

?

é, acabado de nascer.
- O casal de gatos só atingiu a maturidade sexual no final do
primeiro ano de idade.
- A primeira ninhada surgiu no 3º ano.
- A partir daí, a fêmea deu à luz, todos os anos, uma só ninhada.
- As ninhadas tinham sempre um e só um gato macho e um gato
fêmea.
- Os filhos reproduziram-se sempre da mesma maneira.
- Durante dez anos não se registou qualquer morte nos gatos.
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ANEXO 5 ± Reconhecimento de TIC

5.1. Actividade de Reconhecimento de TIC
5.2. Grelha de competências

5.1. Actividade de Reconhecimento de TIC

A minha viagem ¢ ... $8675/,$
ACTIVIDADE DE WORD

Cabeçalho: Word

Viagem à Austrália
Terra de povos aborígenes, a Austrália é o maior país da Oceânia e tem na
rocha vermelha de Uluru (Ayers Rock) e na imagem dos cangurus, os seus
maiores símbolos turísticos.
De Darwin à capital Camberra, do
outback à Tasmânia, da Ópera de
Sydney a Brisbane e à Grande

Barreira de Coral, uma viagem à
Austrália pode ser verdadeiramente
surpreendente.

Cidades
Monumentos
Símbolos

Não esquecer de levar
Passaporte Válido

Rodapé: Nome
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,QVWUX©·HV:
Elabore um documento igual ao que se apresenta, WHQGRHPFRQWDDVLQGLFD©·HV
seguintes:

7¯WXOR

Tipo De Letra: Arial
Negrito
Tamanho: 18
Cor: Azul-Escuro
Alinhamento: Ao Centro

Restante Texto:

Tipo De Letra: Arial
Tamanho: 12
Alinhamento: Justificado

Tabela: Coloque a primeira coluna a Negrito e com um Sombreado a seu gosto.
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ACTIVIDADE DE POWERPOINT
1R 3RZHU3RLQW ID©D XPD DSUHVHQWD©¥R FRP GRLV GLDSRVLWLYRV FRPR RV VXJHULGRV a
seguir, tendo em conta o destino da sua viagem, os locais e os monumentos visitados.
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,QVWUX©·HV
9 Estrutura: escolha uma a seu gosto.
9 $QLPD©¥R 3HUVRQDOL]DGD: seleccione a imagem que colocou no segundo
diapositivo e adicione um efeito de entrada ಯPersianasರ.
6XJHVW¥R &DVR Q¥R HQFRQWUH QR &OLS$UW D LPDJHm que deseMD LQVHULU ID©D XPD
ಯSURFXUDರQR&OLS$UWSRUಯYLDJHPರRXಯDYL¥Rರ

9 7UDQVL©¥RHQWUHGLDSRVLWLYRV: ಯDissolverರ
9 Tamanho letra:

7¯WXORVದ 40

9 Tipo de Letra: Arial
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Restante texto - 26

ACTIVIDADE DE EXCEL
'XUDQWHDVXDYLDJHPSDUDDO«Pdas despesas em alojamento e viagem taPE«PWHYH
outros gastos.
Elabore uma tabela com esses mesmos gastos.
Siga o exemplo seguinte:

A minha viagem ¢$XVWU£OLD
Gastos

&XVWR HP

Percentagem

Viagem + alojamento
'HVORFD©·HVRSFLRQDLV
'LYHUV·HV
Entradas em monumentos/museus
/HPEUDQ©DV
TOTAL

1. No Excel elabore uma tabela como a anterior.
Preencha com os custos dos diversos gastos que fez e calcule a percentagem dos
mesmos.
Coloque um sombreado a seu gosto na primeira coluna.

2. )D©DXPJU£ILFRGHFROXQDVWHQGRHPFRQWDRVJDVWRVHRFXVWR
'¬DRJU£ILFRRW¯WXORಯ*DVWRVGDPLQKDYLDJHP¢$XVWU£OLDರ
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5.2. Grelha de Validação de Competências

Grelha de Validação de Tecnologias da Informação e da Comunicação
ADULTO:

Observações gerais:

UNIDADE DE
COMPETÊNCIA

CRITÉRIOS DE EVIDÊNCIA

Operar equipamento tecnológico diversificado.
Reconhecer os factores de risco e as precauções a tomar quando se trabalha com

TIC3A

determinado equipamento tecnológico.

Operar, em segurança, Abrir, redimensionar e fechar uma janela do ambiente de trabalho.
equipamento
tecnológico,
designadamente o
computador

Configurar no computador a hora, a data e as propriedades do ecrã.
Criar uma pasta no ambiente de trabalho e mudar o nome.
Usar acessórios do sistema operativo (calculadora, jogos,...).
Reconhecer as formas de propagação dos vírus informáticos e os seus perigos.
Criar uma nova folha de cálculo.
Inserir números e texto em células e formatá-los.

TIC 3B
Utilizar uma aplicação
de folhas de cálculo

Adicionar limites, cores e padrões.
Utilizar fórmulas aritméticas numa célula.
Utilizar diferentes formas de notação.
Apresentar os números de uma célula em percentagem e formato numérico.
Criar diferentes estilos de gráficos para analisar informação e modificá-los.
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SUPORTE DE VALIDAÇÃO

Criar um documento, inserir texto, imagens e tabelas e formatá-los.
Inserir números de página, cabeçalho e rodapé, num documento.

TIC3C

Inserir formas automáticas.
Formatar o documento em colunas.

Utilizar um programa de
processamento de texto

Abrir um programa de apresentação.
Criar uma nova apresentação.

e apresentação de
informação

Adicionar texto e imagem à apresentação.
Adicionar efeitos de animação e transição aos diapositivos.
Realizar uma apresentação.
Identificar os elementos necessários para ligar um computador à Internet.
Identificar e interpretar vocabulário específico usado na Internet.
Iniciar um programa de navegação na Web e abrir um endereço da Internet.

TIC3D
Usar a Internet para
obter, transmitir e

Reconhecer as funções das diferentes barras do programa de navegação (favoritos).
Pesquisar em diferentes motores de busca, utilizando ou não palavras-chave.
Criar uma caixa de correio pessoal.

publicar informação
Ler, apagar e enviar mensagens com ou sem ficheiros anexos.
Identificar os cuidados a ter, relativamente aos vírus informáticos, no recebimento de
ficheiros em anexos.
Utilizar informação recebida via Internet, noutros suportes.

Data: ___/____/____

A formadora:
_____________________________
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ANEXO 6 ± 3RZHU3RLQW³6HTXrQFLDGH1~PHURV´

A Matemática está presente no
nosso dia-a-dia
A presença da Matemática faz-se notar em tudo o
que fazemos no nosso dia-a-dia, seja na nossa
própria casa, no nosso local de trabalho, no lazer
ou no artesanato e nas manifestações artísticas.

A Matemática está presente no
nosso dia-a-dia

Padrões Matemáticos
Os padrões matemáticos são exemplos da
presença da matemática na vida das pessoas.

Estes podem ser encontrados não apenas em
mosaicos, mas também na nossa maneira de

andar, no modo dos animais se locomoverem, nos
ritmos musicais, no artesanato, nos passos de

dança,...

Padrões Matemáticos

Sequências de Números


No

nosso

dia-a-dia,

quando

falamos

em

sequências referimo-nos a algo que tenha
seguimento, continuação, isto é, com ordem.


Por exemplo:





Os dias de um mês: 1, 2, 3, «, 30
Os dias de um ano: 1, 2, 3, «, 365
A numeração das casas
A numeração dos lugares nos
públicos, no cinema,«

transportes
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Sequências de Números


Sequências de Números


Por exemplo ao contarmos o número de carros

Ao numerarmos as casas desta maneira:

que passam numa estrada, construímos uma
sequência de números:
«

Obtemos a sequência de números:

Cada número, a partir do primeiro, resulta da

Cada número, a partir do primeiro, resulta da adição do

adição do anterior com a unidade.

anterior com duas unidades.

Esta é a sequência dos números naturais.

Sequências de Números

«

Esta é a sequência de números pares.

Sequências de Números

Mas se as numerarmos desta forma:



obtemos a sequência de números«

Mas afinal o
que é uma
sequência de
números?

Também aqui, cada número, a partir do primeiro, resulta
da adição do anterior com duas unidades.

Esta é a sequência de números ímpares.

Sequências de Números
9

Sequência de números é um conjunto de números
ordenados de uma determinada forma.

9

Termos da sequência são os números que formam
a sequência.

9

Ordem - representa a posição em que se encontra o
termo.
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Sequências de Números


Exemplo:

2, 4, 6, 8, 10, «
1º termo ou
termo de ordem 1

4º termo ou termo
de ordem 4

É uma
sequência

Sequência de Números

Sequências de Números

Consideremos agora o exemplo dos trevos:



Trata-se da sequência dos múltiplos de 3:

ǥ
9
9
9

3, 6, 9, 12, 15, «
Pode ser encontrada somando sempre 3 unidades ao termo
anterior.

1 trevo tem 3 folhas
2 trevos têm 6 folhas
3 trevos têm 9 folhas
«
Quantas folhas têm 10 trevos? E 14 trevos?
Nº de
trevos

1

2

3

ಹ

10

ಹ

14

ಹ

n

Nº de
folhas

3

6

9

ಹ

30

ಹ

42

ಹ

3xn
ou 3n



2x3=6

O 3º termo ou termo de ordem 3 é 9.

3x3=9

O 4º termo ou termo de ordem 4 é 12.

4x3=12

O 5º termo ou termo de ordem 5 é 15.

5x3=15

Sequências de Números

3xn é uma expressão que permite obter (gera) todos

Outro exemplo:

os



termos

da

sequência,

substituindo

n

sucessivamente por 1, 2, 3, «


1x3=3

O 2º termo ou termo de ordem 2 é 6.

O nº termo ou termo de ordem n é 3xn.

x3

Sequências de Números

O 1º termo ou termo de ordem 1 é 3.

3xn diz-se o termo geral da sequência; n é a ordem do

Sequência dos múltiplos de 5
«
Posição

1

termo.


2

x5

O termo geral é a expressão que nos permite
determinar

qualquer

termo

da

sequência,

Termos

5

x5
10

3

4

x5
15

5

x5
20

ಹ

n

ಹ

5xn
ou 5n

x5
25

x5

O 12º termo desta sequência é 5x12=60.

conhecendo a sua posição na sequência.

Sequências de Números


Descubra os termos que faltam:

«

Sequências de Números


Descubra os termos que faltam:

«
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Sequências de Números


O termo geral da sequência de números pares é:

Sequências de Números


O termo geral da sequência de números ímpares
é:

ż 2xn

ż 2xn

ż 3xn

ż 3xn

ż 2xn-1

ż 2xn-1

żn

ż n

24
FIM

32
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5

14
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ANEXO 7 - Tarefas realizadas pela Fernanda

7.1. Pré-Teste

Tarefa 1
Questões 1 e 2

Questão 3

341

Tarefa 2

342

Tarefa 3

343

Tarefa 4

344

7.2. WebQuest ³Concurso Sorte Tripla´
7.2.1. Apontamentos da Fernanda

1ª Tarefa

345

2ª Tarefa

346

7.2.2. Respostas dadas no blogue à primeira e segunda Tarefas
Primeira Tarefa

Segunda Tarefa

347

7.3. WebQuest ³3adrões na Construção Civil´
7.3.1. Enigmas resolvidos nos diferentes Recursos
³Máquina de Padrões´

___________________________________________

³Abra o Cofre´

348

___________________________________________

³Jogo com Padrões´

349

³Decoração de um Quarto´

___________________________________________

³7DUHIDFRP1~PHURV7ULDQJXODUHV´

___________________________________________

³7HUPRJHUDOGHXPDVHTXrQFLD´

350

7.3.2. Apontamentos efectuados

351

352

7.3.3. Respostas publicadas no blogue

353

7.4. Pós-Teste

Tarefa 1
Questões 1 e 2

Questão 3

354

Tarefa 2

Tarefa 3

355

Tarefa 4

356

ANEXO 8 - Tarefas realizadas pela Joana

8.1. Pré-Teste

Tarefa 1
Questões 1 e 2

Questão 3

359

Tarefa 2

360

Tarefa 3

361

Tarefa 4

362

8.2. :HE4XHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´
8.2.1. Apontamentos da Joana
1ª Tarefa

2ª Tarefa

363

Tabela construída e preenchida para ajudar na resolução da segunda Tarefa

364

8.2.2. Respostas dadas no blogue à primeira e segunda Tarefas
Primeira Tarefa

Segunda Tarefa

365

:HE4XHVW³3DGU}HVQD&RQVWUXomR&LYLO´
8.3.1. Enigmas resolvidos nos diferentes Recursos
³Máquina de Padrões´

366

³$EUDR&RIUH´

367

³Jogo com Padrões´

368

³Decoração de um quarto´

369

³7DUHIDFRP1~PHURV7ULDQJXODUHV´

370

8.3.2. Apontamentos efectuados

371

372

8.3.3. Respostas publicadas no blogue

373

8.4. Pós-Teste

Tarefa 1
Questões 1 e 2

Questão 3

374

Tarefa 2

Tarefa 3

375

Tarefa 4

376

ANEXO 9 - Tarefas realizadas pela Maria

9.1. Pré-Teste

Tarefa 1
Questões 1 e 2

Questão 3

379

Tarefa 2

Esquema realizado para ajudar na resolução da Tarefa 2

380

Tarefa 3

381

Tarefa 4

382

9.2. WebQuest ³Concurso Sorte Tripla´

9.2.1. Apontamentos da Maria
1ª Tarefa

2ª Tarefa

383

Tabela construída para ajudar a resolver a segunda tarefa

9.2.2. Respostas dadas no blogue à primeira e segunda Tarefas
Primeira Tarefa

384

Segunda Tarefa

385

9.3. WebQuest ³3adrões na Construção Civil´
9.3.1. Enigmas resolvidos nos diferentes recursos
PowerPoint ³6HTXrQFLDGH1~PHURV´

³Máquina de Padrões´

³Abra o Cofre´

386

³Jogo com Padrões´

387

³Decoração de um Quarto´

___________________________________________

³7DUHIDFRP1~PHURV7ULDQJXODUHV´

___________________________________________

³7HUPRJHUDOGHXPDVHTXrQFLD´

388

9.3.2. Apontamentos efectuados

389

9.3.3. Respostas publicadas no blogue

390

9.4. Pós-Teste

Tarefa 1
Questões 1 e 2

Questão 3

391

Tarefa 2

Tarefa 3

392

Tarefa 4

393

ANEXO 10 - Tarefas realizadas pelo Serafim

10.1. Pré-Teste

Tarefa 1
Questões 1 e 2

Questão 3

397

Tarefa 2

Tarefa 3

398

Tarefa 4

399

10.2. WebQXHVW³&RQFXUVRSorte Tripla´

10.2.1. Apontamentos do Serafim
1ª Tarefa

2º Tarefa

400

Tabela construída para ajudar a resolver a segunda tarefa

401

10.2.2. Respostas dadas no blogue à primeira e segunda Tarefas
Primeira Tarefa

Segunda Tarefa

402

10.3. WebQuest ³3adrões na Construção Civil´
10.3.1. Enigmas resolvidos nos diferentes recursos

³Máquina de Padrões´

___________________________________
³Abra o Cofre´

403

404

_____________________________________

³Jogo com Padrões´

405

³Decoração de um Quarto´

___________________________________________

³7DUHIDFRP1~PHURV7ULDQJXODUHV´

__________________________________________

406

³7HUPRgeral de uPDVHTXrQFLD´

10.3.2. Apontamentos efectuados

407

408

10.3.3. Respostas publicadas no blogue

409

10.4. Pós-Teste

Tarefa 1
Questões 1 e 2

Questão 3

410

Tarefa 2

Tarefa 3

411

Tarefa 4

ANEXO 11 - Tarefas realizadas pela Suzete

11.1. Pré-Teste

Tarefa 1
Questões 1 e 2

Questão 3

Tarefa 2

Tarefa 3

416

Tarefa 4

417

11.2. WebQuest ³Concurso Sorte Tripla´

11.2.1. Apontamentos da Suzete
1ª Tarefa

418

2ª Tarefa

419

Tabela construída para ajudar a resolver a segunda tarefa

11.2.2. Respostas dadas no blogue à primeira e segunda Tarefas
Primeira Tarefa

420

Segunda Tarefa

11.3. WebQuest ³3adrões na Construção Civil´
11.3.1. Enigmas resolvidos no Recurso ³Termo geral de uma sequência´

421

11.3.2. Apontamentos efectuados na resolução das Tarefas propostas

422

423

11.3.3. Respostas publicadas no blogue

424

11.4. Pós-Teste

Tarefa 1
Questões 1 e 2

Questão 3

425

Tarefa 2

Tarefa 3

426

Tarefa 4

427

