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resumo   A  visualização espacial e os recursos educativos, utilizados nas  

  atividades de visualização, são elementos fundamentais da  

  aprendizagem da Geometria, logo a partir dos primeiros anos de  

  escolaridade. 

A visualização espacial inclui capacidades relacionadas com o modo 

de ver o Mundo que nos rodeia e com a transformação e antecipação 

da posição de objetos. É importante que desde o 1.º ciclo do ensino 

básico os alunos desenvolvam a sua observação do espaço e do plano, 

especificando posições, descrevendo relações espaciais e adquirindo 

experiência na utilização de diversos tipos de representações. 

O presente estudo envolve a implementação de tarefas de 

visualização, com recurso a materiais estruturados que são concebidos 

com o propósito da sua utilização na realização das tarefas. 

A questão de investigação do presente estudo é a seguinte: Quais as 

estratégias utilizadas por alunos do 3.º ano do primeiro ciclo do ensino 

básico, na resolução de tarefas de visualização? Seguindo-se uma 

metodologia de investigação de natureza qualitativa, foi realizada a 

recolha de dados através de observações, registos fotográficos e 

registos vídeo. Os participantes no estudo foram alunos de uma turma 

do 3.ºano do agrupamento de escolas de Aveiro. 

Os resultados do mesmo revelam que os alunos manifestaram mais 

interesse e dedicação na Tarefa que implicou contacto com o Recurso 

Educativo, tendo sido visto como um desafio (a construção do mesmo) 

e não como um exercício onde se revelou que as estratégias foram 

diversificadas e todos os grupos se regeram pelo método de tentativa-

erro, onde os grupos com os resultados menos positivos foram os 

grupos constituídos apenas por elementos do mesmo género.  
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abstract Spatial visualization and the educational resources used in visualization 

 activities are fundamental elements in geometry's learning, right from  

 the first years of schooling. 
Spatial visualization includes capabilities related to the way of seeing  the 

world around us and the transformation and anticipation of the  position of 

objects. It is important that students develop their observation of space and 

plan from the first cycle of basic education, specifying positions, describing 

spatial relationships and gaining experience in the use of various types of 

representations. 
This study involves the implementation of visualization tasks, using structured 

materials that are designed with the purpose of their use in the performance 

of tasks. 
The research question in this study is as follows: What are the strategies used 

by students of the 3rd year of primary school, in the resolution of visualization 

tasks? Following a qualitative research methodology, data were collected 

through observations, photographic records and video records. The 

participants in the study were students from a 3rd grade class of Aveiro 

school’s group. 
The results reveal that the students showed more interest and dedication in 

the Task that involved contact with the Educational Resource, having been 

seen as a challenge (its construction) and not as an exercise where it was 

revealed that the strategies were diversified and all the groups were guided 

by the trial-error method, where the groups with the least positive results were 

the groups composed only of members of the same gender. 
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Introdução 
 
 O desenvolvimento deste Relatório tem como propósito a elaboração de um 

conhecimento profissional baseado numa investigação qualificativa, estruturada por uma 

atitude reflexiva relativamente às práticas realizadas. Este estudo tem como tema “Tarefas 

de Visualização Espacial: Uma Experiência com Alunos de 3.º Ano.” A escolha deste tema 

sustentou-se no decorrer das observações das aulas e dos alunos, ao longo das primeiras 

semanas no contexto de 3.º Ano de Primeiro Ciclo do Ensino Básico. Fazia todo o sentido 

e era necessário estimular o desenvolvimento das diversas competências e capacidades 

relativas à visualização no espaço a duas e a três dimensões desde os primeiros anos de 

escolaridade. 

 
Problemática do estudo em causa 
 
 Este estudo sucedeu num contexto de estágio, inserido na Unidade Curricular de 

Prática Pedagógica Supervisionada numa turma de 3.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

do distrito de Aveiro. A problemática do estudo em causa centra-se numa dificuldade 

observada por mim neste contexto.  

 Já durante o período de observação (3 semanas iniciais de estágio) denotei que 

esta turma, em específico, sentia algumas dificuldades na visualização, pois a técnica de 

projeções ortogonais de imagens e passar as mesmas depois para uma imagem real, 

tornava-se difícil. 

 Deste modo, decidi debruçar-me neste tema, uma vez que, hoje em dia, muitos dos 

alunos/crianças jogam jogos de estratégia e raciocínio lógico, de construção de cidades, 

de muralhas e de fortificações e até mesmo de puzzles, que eles próprios podem construir. 

Assim, aproveitando esta vantagem, decidi avançar com esta problemática criando um 

desafio de construção e visualização espacial a três dimensões, tendo no final desafiado 

os alunos para duas questões a duas dimensões, recorrendo a um Recurso Educativo 

construído por mim. Recurso este que consiste na construção de um cubo de acetato e um 

conjunto de legos construídos e colados que formam um conjunto de sete camadas base 

de legos para que, ao combinar corretamente os legos, estes preencham completamente 

o cubo em acetato.   
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 No 1.º Ciclo do Ensino Básico, a Matemática tem de ser vivida, experienciada, 

concretizada, de forma a criar imagens mais concretas que futuramente permitam uma 

visualização mais eficaz e perspicaz. Loureiro (2009) referencia uma afirmação de Matos 

que conclui que “o professor ... não pode ser um professor que ensina matemática mas um 

professor que educa matematicamente os jovens levando-os a aprender a ter um ponto de 

vista matemático sobre uma variedade de situações, nomeadamente ligadas à natureza e 

à vida em sociedade.” (p. 23)  

 Assim, a matemática é uma ciência onde se deverá reforçar que as tarefas 

propostas aos alunos se encontrem relacionadas com as suas vidas e com o seu 

quotidiano e que procurem ir ao encontro da concretização da curiosidade natural do aluno 

e vontade de aprender e de conhecer cada vez mais dos mesmos.  

 Por tudo isto, aprender matemática é sinónimo de concretizar matemática, “fazer” 

matemática, pois todas as tarefas, atividades e exercícios concretos desenvolvidos pelos 

alunos tem o dever de permitir a construção de uma experiência válida, enriquecedora e 

positiva para que futuramente seja uma aprendizagem significativa, clarificada e essencial.  

 Deste modo e após a observação e análise do grupo de alunos em causa elegi 

como problemática do estudo o desenvolvimento de uma prática ligada aos recursos 

educativos que se debruçasse na composição e decomposição de figuras e na visualização 

e compreensão das mesmas figuras. 

 Concluindo, a problemática educativa que se desenrola ao longo de todo este 

relatório final de estágio é: Quais as estratégias utilizadas por alunos do 3.º ano do 
primeiro ciclo do ensino básico, na resolução de tarefas de visualização? 
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Objetivos do Estudo Empírico  

 
 Este estudo tem como objetivo identificar as estratégias utilizadas por alunos do 3.º 

ano do primeiro ciclo do ensino básico, na resolução de tarefas de visualização. 

 Além deste objetivo principal existem outros que passam por desenvolver a 

identificação das projeções ortogonais de um objeto a três dimensões e identificar as 

estratégias referenciadas tanto a nível oral como escrito. 

 Ao nível dos objetivos gerais defini dois deles: 

 - Desenvolver e aplicar um conjunto de tarefas que promovam o desenvolvimento 

das capacidades de orientação e visualização espacial de forma a evidenciar a importância 

de utilização de materiais manipuláveis na exploração de conteúdos relacionados com o 

tema em causa.  

 - Identificar as estratégias e dificuldades manifestadas pelas crianças durante a 

realização das tarefas relacionadas com a visualização e a orientação espacial; 

 A visualização espacial tem igualmente o objetivo de facilitar a aprendizagem da 

Geometria e de desenvolver capacidades relacionadas com a forma como os alunos 

percecionam o mundo que os rodeia e com a sua capacidade de interpretar, modificar e 

antecipar transformações dos objetos. 

 Contudo, a visualização espacial, dentro dos seus objetivos traz também consigo 

um conjunto de dificuldades como: a compreensão de desenhos e imagens a 3 dimensões, 

a interpretação de representações visuais, os conceitos matemáticos e os processos de 

transformação de entidades matemáticas, a contagem e o cálculo mental. 

 Deste modo, e dentro das sete capacidades da visualização espacial defendidas 

por Del Grande: coordenação visual-motora, memória visual, perceção figura-fundo, 

constância percetual, perceção da posição no espaço, perceção das relações espaciais e 

discriminação visual pretendo debruçar-me na coordenação visual-motora, ou seja, 

coordenar a visão com os movimentos do corpo, pelo facto de ser desenvolvida desde 

muito cedo e permitir distinguir os alunos dentro desta categoria. E pretendo ainda trabalhar  

na perceção de relações espaciais, isto é, na capacidade de ver e imaginar dois ou mais 

objetos em relação consigo próprio ou em relação com os outros. Esta perceção é crucial 

para esta investigação pois inserida nesta perceção inclui-se ainda a capacidade de 

relacionar objetos geométricos com as suas próprias projeções ortogonais e as suas 

planificações.  
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Organização do relatório 
 

 O documento encontra-se, organizado em sete partes (quatro capítulos, Introdução, 

Referências Bibliográficas e Anexos) e respetivos subcapítulos. 

 A Introdução que apresenta a Problemática do estudo em causa e a Organização 

do Relatório. 

 O primeiro capítulo – Enquadramento Teórico – apresenta a Aprendizagem da 

Matemática e a Aprendizagem da Geometria, a Visualização Espacial e inserida nesta o 

subcapítulo da Perspetiva de Del Grande em relação à Visualização Espacial e os 

Recursos Educativos. 

 O segundo capítulo – Metodologia – sintetiza a Metodologia de Investigação, o 

Contexto de Estudo onde existem os subcapítulos Caracterização do Agrupamento, da 

Escola do Grupo, da Dinâmica da Sala de Aula/de Atividade e do Grupo em relação ao seu 

desempenho na Matemática e na Geometria. Os Participantes, as Fases de Estudo 

subdivididas em Conceção da experiência de ensino e a Conceção das atividades 

utilizadas no estudo por fim, as Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados. 

 No terceiro capítulo – Apresentação e discussão dos resultados - refere-se às 

Tarefas utilizando o Recurso Educativo, as potencialidades do Recurso Educativo e o 

Recurso Educativo utilizado, a análise individual de cada um dos grupos, a análise das 

descrições orais dos 5 grupos, das Tarefas Iniciais, Finais, ao nível da Linguagem 

Matemática aplicada na sessão e a colaboração aplicada na sessão tratando ainda a 

análise aos Questionários de Avaliação da sessão. 

 No quarto capítulo – Considerações Finais e Sugestões Futuras – refere as 

principais conclusões da investigação, bem como uma reflexão final acerca de todo o 

processo e as sugestões futuras.  

 No final apresenta-se as referências bibliográficas e os anexos. 
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CAPÍTULO I - Enquadramento Teórico 
 
1.1. A Aprendizagem da Matemática 
 
 A aprendizagem é um processo que requer o envolvimento de diversas 

capacidades e que é tão mais eficaz quanto maior motivação e interesse houver por parte 

da criança, ou seja, para aprender é necessário haver predisposição e vontade (NCTM, 

2007). Contudo, não podemos descuidar o facto de esta motivação e interesse estarem 

intimamente ligados ao contexto e vivências das crianças, uma vez que, como está patente 

nas normas do NCTM (2007): “a aprendizagem matemática é construída a partir da sua 

curiosidade e entusiasmo e é desenvolvida, de forma natural, a partir das suas 

experiências” (p. 83). Referindo ainda a ideia de que as crianças “através das suas 

experiências do dia-a-dia vão desenvolvendo, gradualmente, um conjunto relativamente 

complexo de ideias informais que envolvem números, padrões, formas, quantidades, 

dados e dimensões, e muitas destas ideias são corretas e sólidas” (p. 22).  

 Outro aspeto a destacar é a importância de envolver as crianças e de as levar a 

raciocinar e comunicar, de forma a que sejam elas a construírem as suas próprias ideias 

matemáticas, a se envolverem e até mesmo a fazerem conexões e inferências acerca, não 

só de um conteúdo matemático, mas dando também ênfase ao processo de aprendizagem 

em si.  

 Baroody (2002), confirma tal afirmação referindo que “é importante que as crianças 

pequenas aprendam não apenas conteúdos matemáticos, mas que se envolvam nos 

processos matemáticos: procurando padrões, raciocinando acerca de dados, resolvendo 

problemas e comunicando as suas ideias e resultados” (p. 334)  

 No entanto, tudo isto só será possível se a criança for um agente ativo no seu 

próprio processo de aprendizagem, ou seja, “admitir que a criança desempenha um papel 

ativo na construção do seu desenvolvimento e aprendizagem, supõe encará-la como 

sujeito e não como objeto do processo educativo” (ME, 1997, p. 19).  

 Também Rodrigues (2010) faz referência à aprendizagem ativa e significativa por 

parte das crianças:  
As perspectivas actuais da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, 
enfatizam a natureza holística da aprendizagem e do desenvolvimento da criança, 

reforçando a importância da vivência de experiências de aprendizagem activas e 

significativas, que levem à construção de linguagens e representações 

progressivamente mais simbólicas (p. 41)  
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 Sintetizando, também Moreira e Oliveira (2003) preconizam a ideia de que a criança 

deve ser um agente ativo no processo de aprendizagem, uma vez que “nas últimas 

décadas o interesse pela criança assumiu formas sistematizadas na investigação em 

vários campos científicos (...) ao aceitar a criança como sujeito activo na construção do seu 

saber” (p. 39).  

 O ensino da matemática nos primeiros anos promove o desenvolvimento de 

capacidades de compreensão na aquisição da Matemática, bem como uma perspetiva 

positiva das crianças em relação a esta mesma aprendizagem. Os autores referem o 

processo de matematização, que se designa como o procedimento de levar as crianças a 

pensar matematicamente, sendo essencial a abordagem da temática em todos os níveis 

de ensino. (Novo, 2016) 

 Assim, é importante criar um ambiente propício e adequado, onde possam ser 

colocados e discutidos problemas, sem que as crianças/alunos tenham receio de “errar”, 

onde as sejam estimuladas para conversas matemáticas promovendo assim o seu 

pensamento matemático.  

 Segundo Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999), aprender matemática é um direito 

de todas as pessoas, particularmente de todas as crianças, dando resposta a inúmeras 

necessidades do indivíduo e da sociedade.  

 As orientações curriculares consideram como principais finalidades para o ensino 

da Matemática que os alunos valorizem a Matemática através do contacto com ideias e 

métodos fundamentais desta área do saber e que desenvolvam capacidades de resolução 

de problemas, de raciocínio e de comunicação. (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999; 

Ponte, Serrazina, Guimarães, Breda, Guimarães, Sousa, Menezes, Martins & Oliveira, 

2007). 

 Assim, importa que desde muito cedo, a criança seja estimulada ao nível da 

capacidade de observação e de reflexão e que vá compreendendo e relacionando os 

acontecimentos que sucedem à sua volta, de forma a desenvolver, pouco a pouco, a sua 

capacidade de resolução de problemas. 

 As Metas Curriculares, articuladas com o Programa, apontam para uma construção 

consistente e coerente do conhecimento. O gosto pela Matemática e pela redescoberta 

das relações e dos factos matemáticos constitui um propósito que pode e deve ser 

alcançado através do progresso da compreensão matemática e da resolução de 

problemas. (Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico, 2013). 
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 Logo, o professor deve estimular “interações entre os alunos e entre estes e o 

professor” (Abrantes, et al, 1999, p.29), bem como incentivar o desenvolvimento e 

enriquecer o conhecimento das crianças e, para tal, “precisa de se sentir à vontade na 

Matemática que ensina” (Ponte e Serrazina, 2000, p.15).  

 Assim, como referem Ponte e Serrazina (2000), cabe ao professor estabelecer 

objetivos de acordo com o currículo em vigor, planear e realizar com os alunos experiências 

de aprendizagem diversificadas e estimulantes, organizar momentos de discussão e de 

reflexão, fazer com que eles se comportem de acordo com as normas sociais valorizadas 

na comunidade e estabelecer uma atmosfera de aprendizagem. (p.15) 

 Por tudo isso é importante que se aposte numa Educação Matemática com elevada 

qualidade e que se invista na formação de docentes qualificados e consequentemente num 

ensino de matemática com qualidade, para se apoiar e melhorar as aprendizagens das 

crianças e alunos. 

 
1.2. A Aprendizagem da Geometria 

 A geometria é uma área da matemática que tem vindo a ser debatida ao longo do 

tempo, contudo nem sempre se defendeu que este tema deveria estar presente nos 

programas de matemática do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Gordo, 1993).  

 Esta é uma área da matemática em que através da sua aprendizagem e exploração 

se promove o desenvolvimento de várias capacidades. Hoffer (1981, cit. por Matos e 

Serrazina, pág. 269) refere que  a geometria deve solicitar e desenvolver a utilização de 

múltiplas capacidades nos alunos.  

 De acordo com Bishop (1989, cit. por Gordo, 1993) o ensino da geometria tem sido 

efetuado de uma forma reduzida e limitada, ou seja, tem sido realizado sem cuidado de 

relacionar e interligar os conceitos com outras áreas matemáticas e especial e 

principalmente com o mundo em que vivemos e que diariamente nos confrontamos com 

esta área.  

 Uma vez que nem sempre a geometria foi uma área de destaque na Matemática, 

esta tem sofrido diversas pesquisas, por parte de variados autores, com o intuito de 

descobrir mais sobre o tema e também de proporcionar um ensino de qualidade e, ao 

mesmo tempo, uma aprendizagem mais eficaz para os alunos. Desta forma, existem assim 

diversas definições do conceito de geometria. 
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 Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) referiram que a geometria tratar-se-ia de um 

meio para que a criança pudesse conhecer o espaço onde se movimenta e rodeia, desta 

forma, é essencial que a aprendizagem da geometria seja baseada na experimentação e 

na manipulação. 

 Os mesmos autores, afirmam ainda que, para que esta aprendizagem seja 

eficazmente realizada existem vários pontos que devem ser desenvolvidos, tais como, a 

capacidade de visualização espacial e de verbalização, a intuição e a utilização destas 

mesmas na resolução de problemas. 

 Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999, pág. 67) referem ainda: “a geometria é um 

campo propício ao desenvolvimento matemático, assim como à realização de 

investigações e de outras atividades que envolvem aspetos essenciais da natureza da 

matemática, como fazer conjeturas e validar essas conjeturas.” 

 Já Michael Battista (2007, citado por Loureiro, 2009) apresenta-a como «uma rede 

complexa de interligações entre conceitos, modos de pensar, e sistemas de representação 

que são usados para conceptualizar e analisar ambientes espaciais físicos e imaginados» 

e avança ainda que «subjacente à maior parte da geometria está o raciocínio espacial, que 

é a capacidade para «ver», analisar e refletir sobre objetos espaciais, imagens, relações e 

transformações. 

 O Programa de Matemática do Ensino Básico (2013, ME) apresentam uma 

organização e alguns pontos que anteriormente não se encontravam presentes neste nível 

de ensino. O atual programa encontra-se dividido em três domínios: “Números e 

Operações”, “Geometria e Medida” e “Organização e Tratamento de dados”.  
 Ressalvando o tema deste relatório, no domínio da geometria estão presentes 

diversos conteúdos que dizem respeito à localização e orientação no espaço, análise de 

figuras geométricas, medição de distâncias e comprimentos, perímetros e volumes, áreas 

e resolução de problemas englobando estes conteúdos. Este novo programa que data de 

2013 atribui maior relevância à geometria e, deste modo, são explorados diversos 

conteúdos.  

 Dentro da área da geometria destaca-se o peso que a linguagem matemática 

apresenta devido à facilidade de compreensão de conceitos e estratégias e o peso da 

localização e orientação no espaço que permite também desenvolver e alargar a 

visualização espacial. 

 No que toca a lecionar conteúdos relacionados com geometria, Del Grande (1987), 

recomenda uma abordagem inicial da Geometria de uma forma intuitiva e visual.  
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 É importantíssimo que se dê destaque ao manuseio de objetos, ao contacto com 

realidades próximas daquele determinado grupo de alunos, à visualização dos mesmos e 

à comparação com algo que lhes seja familiar. Contudo para além da importância que deve 

ser dada é crucial que se desenvolva um momento onde os alunos explorem os próprios 

objetos e conceitos para que eles mesmos, de forma autónoma consigam desenvolver e 

profundar os seus próprios conceitos. Assim o processo de ensino-aprendizagem torna-se 

mais individual, adequado e exclusivo. (Ponte e Serrazina, 2000)  
 Segundo a National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), “as crianças 

devem ter muitas oportunidades para explorar a Geometria a duas e três dimensões, para 

desenvolver o seu sentido do espaço e das relações espaciais e para resolver problemas 

que envolvam a geometria e as suas aplicações a outros tópicos da Matemática ou de 

outros domínios” (NCTM, 1989, citado por Gordo, pág. 24)  

 Jones (2002) refere que, “o estudo da geometria contribui para ajudar os alunos a 

desenvolver as habilidades de visualização, o pensamento crítico, a intuição, a perspetiva, 

a resolução de problemas, conjeturar, raciocínio dedutivo, argumentação lógica e prova.” 

(p. 125). 

 A fim de melhorar a aprendizagem da geometria e superar as dificuldades que lhe 

são aglutinadas, ao longo dos anos realizaram-se diversas pesquisas e debates, e nos 

anos cinquenta, um casal holandês, Dina e Pierre Van Hiele desenvolveram e 

fundamentaram uma teoria de ensino e aprendizagem da geometria. 

 De acordo com Van Hiele (1986) citado por Barros e Palhares (1997) podemos 

descobrir cinco níveis de aprendizagem da matemática:  

 O nível I, designado de nível visual (visualização), onde as figuras ou objetos 

geométricos são reconhecidos por sua aparência física, na sua totalidade, e não pelas suas 

partes ou propriedades. No nível II ou nível descritivo (análise), as figuras podem ser 

identificadas por suas propriedades. Já o nível III, o das relações lógicas e onde se inclui 

a geometria de acordo com Euclides (ordenação/dedução informal), as relações entre as 

propriedades e entre as figuras já podem ser estabelecidas. O nível IV estuda as leis da 

lógica (dedução), o domínio do processo dedutivo e de demonstrações como um modo de 

estabelecer relações geométricas. E por fim, o nível V ou o nível da natureza das leis da 

lógica (rigor), onde existe estabelecimento de teoremas em diversos sistemas, inclusive 

não euclidianos. 
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 Contudo Clements, a partir dos estudos que fez sobre as ideias e protótipos que as 

crianças constroem do período pré-escolar sobre as formas comuns, descreveu um nível 

de pensamento geométrico anterior ao nível visual de Peter e Dina Van Hiele – o nível de 

pré-reconhecimento – em que  as crianças não identificam círculos, quadrados e triângulos, 

estando ainda a formar os protótipos como é o caso de considerar círculos as formas 

fechadas e “redondas”. 

 Barros e Palhares (1997) referem ainda que:  
Quando a criança é capaz de dizer que a figura que extraiu de um conjunto de 

figuras é a mesma que vê desenhada sobre um cartão, esta manifesta a sua 

capacidade visual; Quando é capaz de nomear aquela forma, utiliza a sua 
capacidade verbal; Quando reproduz uma figura geométrica, exercita a sua 

capacidade gráfica; Quando reconhece que uma figura geométrica continua a ser a 

mesma depois de mudada a sua posição, demonstra a sua capacidade lógica; 

Quando cria um painel de figuras ou as identifica em objetos do quotidiano, usa a 

sua capacidade de aplicação. 

 Portanto, para ajudarmos a construir o sentido espacial das crianças, devemos 

envolvê-las em atividades que impliquem a manipulação de materiais para que possam 

refletir sobre aquilo que experimentam. Fazendo com que desta forma “as crianças vão 

criando imagens mentais dinâmicas, ampliando o seu repertório e habituando-se a 

relacionar o conhecimento espacial com o verbal e o analítico.” (Moreira & Oliveira, 2003, 

p. 99) 

 Assim, Hoffer (1977) citado por Gordo (pág.23), deixa-nos alguns dos motivos que 

nos devemos relembrar quando se aborda o tema da inclusão da Geometria no Ensino 

Básico: 

 - As crianças têm um interesse e uma curiosidade naturais por ideias geométricas;  

 - A Geometria está intimamente relacionada com o mundo das crianças;  

 - As ideias geométricas podem ser aplicadas em muitas áreas da Ciência e da 

Tecnologia;   

 - A Geometria é um tema unificador da Matemática;  

 - A Geometria envolve as crianças na pesquisa ativa, em pensamento criativo, na 

descoberta de relações, na testagem de conjeturas e em raciocínios critico-analíticos;  

 - A Geometria informal funciona como pano de fundo para a Geometria formal. 
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1.3. Visualização Espacial 
 
 A visualização espacial é uma das capacidades que são desenvolvidas quando 

decorre o ensino da geometria. E é uma das  mais relevantes que deve ser eficazmente 

desenvolvida e tida em conta.  

 Esta mesma capacidade desenvolve-se através de experiências geométricas. 

Engloba um conjunto de capacidades relacionadas com a forma como se perceciona o 

mundo e com a capacidade de interpretar, modificar e antecipar transformações dos 

objetos.  (Matos e Gordo, 1993) 

 Flores, Wagner, Buratto (2012, pág. 34), defendem que é “o processo de formação 

de imagens (mentais, ou com lápis e papel, ou com o auxílio das tecnologias) usando essas 

imagens de forma eficaz para a descoberta e compreensão da matemática.”  

 Deste modo, a visualização é compreendida como um meio para chegar a um fim, 

isto é, para alcançar um objetivo, que neste caso será um conceito matemático. 

 Já para Gutierrez (1996, citado por Góes e Soares, 2010) a visualização espacial 

assemelha-se a um tipo de atividade do raciocínio em que se agregam quatro fatores 

centrais: as imagens mentais, as representações externas, os processos de visualização 

e por fim as capacidades de visualização. Assim, para este autor, a visualização não é 

apenas a maneira como se observam os objetos e o que nos rodeia mas implica sim, outros 

elementos que se relacionam entre si. 

 Para Matos e Serrazina (1996, pág. 271) a visualização trata-se de “um conjunto 

de capacidades relacionadas com a forma como os alunos percecionam o mundo que os 

rodeia e a sua capacidade de interpretar, modificar e antecipar transformações dos 

objetos”. 

 Ao relacionar a visualização matemática com a psicologia, Duval (1999, cit. por 

Flores et al., 2012) defende que a visualização é uma atividade cognitiva intrinsecamente 

semiótica. Este autor menciona então que esta atividade não é meramente de perceção 

visual, mas é também de representação.  

 Atentando agora para uma perspetiva direcionada para a área sociocultural, Flores 

et al. (2012) citando Arcavi argumentava que nós víamos não só o que era dado para ser 

visto, mas também o que não seria visível aos olhos. Assim, a visualização tornar-se-ia um 

método para ver o não visto, o abstrato.  
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 Numa área direcionada para a epistemologia, Cifuentes (2009, cit. por Flores et al., 

2012), define visualização como sendo uma forma de pensamento que contribui para a 

construção de significados e sentidos, bem como auxilia na compreensão e resolução de 

problemas. Isto é, visualizar não é ver o visível mas sim, tornar visível aquilo que se vê 

retirando padrões das representações e construindo o objeto a partir da experiência visual.  

 Atualmente com as inovações tecnológicas e com a prontidão que estas aparecem 

nas nossas vidas Nemirowsky e Noble, 1997; Borba; Villareal (2005, cit. por Flores et al., 

2012) defendem que a ideia de que as tecnologias e softwares matemáticos têm um papel 

fundamental no processo de visualização, contribuindo para o desenvolvimento da 

capacidade do aluno para visualizar a matemática e em matemática. 

 Gonzato (2010), considera a Visualização no Espaço como um conjunto de 

capacidades relacionadas com o raciocínio espacial. Visualizar e orientar um objeto, um 

sujeito ou um espaço não inclui unicamente a capacidade de ver os objetos e os espaços, 

mas também a competência de refletir sobre eles e sobre as suas possíveis 

representações, as relações entre as suas partes, a sua estrutura, e de examinar as suas 

possíveis transformações (rotação, secção, desenvolvimento…).  

 Em relação ao contexto tridimensional (à exceção de tarefas de orientação e 

visualização de figuras planas), segundo Gonzato (2010) podem diferenciar-se três 

grandes grupos de atividades:  

1. Orientação estática do sujeito em relação a outro sujeito ou em relação a objetos;  

2. Interpretação de perspetivas de objetos tridimensionais;  

3. Orientação do sujeito em espaços reais.  

 Relativamente à Orientação Estática do Sujeito e dos Objetos, incluem-se tarefas 

que tratam o problema da orientação do corpo do sujeito, do sujeito em relação a outros 

objetos e a orientação de objetos. 

 Nesta categoria as tarefas pretendem fazer compreender o esquema corporal para 

descrever a posição do próprio corpo, ou de outro, relativamente a objetos ou outras 

pessoas e as posições de objetos em relação a outros objetos.  

 Em relação à Interpretação de perspetivas de objetos tridimensionais, inclui 

atividades que requerem conhecer e alterar pontos de vista (mudança de perspetivas), 

interpretar perspetivas de objetos, rodar objetos mentalmente, interpretar diferentes 

representações planas de objetos tridimensionais (perspetivas, vistas), converter uma 

representação plana noutra e fazer construções a partir de uma ou mais representações 

planas.  
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 Nas tarefas relacionadas com esta dimensão constroem-se técnicas para 

representar um objeto ou um espaço, e ao mesmo tempo aprende-se a ler diferentes tipos 

de representações planas e os seus respetivos códigos.  

 Por último, a Orientação do sujeito em espaços reais, abrange tarefas que requerem 

que a criança compreenda o espaço onde se situa (ou onde se situa outra pessoa ou 

objeto), a sua localização e orientação no espaço. Neste tipo de tarefa a criança conecta o 

esquema corporal ao espaço físico circundante, trabalhando vários aspetos do 

conhecimento.  

 Este relatório vai ao encontro deste comentário proferido por Gonzato (2010), uma 

vez que é importante visualizar e construir um recurso educativo mas, para além disso, é 

também importante refletir sobre o objeto em si (cubos), as suas representações e 

transformações.  

 E reforçando a ideia de Bishop (1989, cit. por Gordo, 1993) as capacidades 

espaciais e a visualização espacial envolvem vários processos mentais que poderão ser 

transferidos para outras áreas da matemática. Deste modo, a visualização é um conceito 

bastante importante e deve ser explorado e trabalhado nos primeiros anos de escolaridade 

(1.º CEB).  

 A visualização espacial é uma capacidade ligada à geometria, permite para além 

de reconhecimento de propriedades e de formas geométricas, a capacidade espacial que 

auxilia no desenvolvimento da capacidade de abstração, e também na resolução de 

problemas do quotidiano. Assim, destaca-se aqui o papel dos professores uma vez que, 

estes devem promover, desafiar e propor  atividades práticas e “in loco” de manipulação e 

visualização aos seus alunos, destacando sempre a geometria. Desta forma, os docentes 

encontram-se a estimular o desenvolvimento de capacidades importantes e cruciais para 

o desenvolvimento futuro dos alunos ao longo da sua vida. (Cortez, 2014) 
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1.3.1. O que nos fala o Programa de Matemática do Ensino Básico acerca da 
Visualização Espacial? 

 
 Nas Orientações de gestão curricular para o Programa e Metas Curriculares de 

Matemática Ensino Básico consta, no domínio da Geometria e Medida um comentário 

acerca da visualização espacial. Referindo  que é fundamental desenvolver, no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, a visualização espacial, descrevendo e construindo figuras no plano e 

no espaço e identificando as suas propriedades, bem como as relações entre objetos no 

espaço envolvendo ou não o ponto de vista do observador (conduzindo aos conceitos 

geométricos básicos de alinhamento e comparação de distâncias);  

 Acrescenta ainda que a  visualização espacial inclui capacidades relacionadas com 

o modo de ver o mundo que nos rodeia e com a modificação e antecipação da modificação 

de objetos e é importante que desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico os alunos desenvolvam 

a sua observação do espaço e do plano, especificando posições, descrevendo relações 

espaciais e adquirindo experiência na utilização de diversos tipos de representações. 

(Ministério da Educação, 2013) 

 Quanto às aprendizagens essenciais referidas no Ministério da Educação (2018) 

destaco para o presente Relatório as aprendizagens relacionadas com os conteúdos de 

aprendizagem da Resolução de Problemas, no Raciocínio Matemático e na Comunicação 

Matemática. Sendo eles: Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o seu papel 

no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade humana e social. 

Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a 

capacidade de analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem. Desenvolver 

persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática 

no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 Olhando em pormenor para pontos específicos dentro das áreas de estudo, o ponto 

referente à “Geometria e Medida” aponta para o conceito de orientação espacial que acaba 

por ser um auxílio à visualização espacial (área de interesse da presente investigação). Já 

o parâmetro referente a “Figuras no Plano e Sólidos Geométricos” existe igualmente um 

ponto que nos permite desenvolver a capacidade de resolver problemas envolvendo a 

visualização e a compreensão de relações espaciais.  
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 Por fim, o conteúdo que nos traz mais informações relevantes a esta investigação 

prende-se com a “Comunicação Matemática” onde refere objetivos como “Interpretar 

informação e ideias matemáticas representadas de diversas formas”, “representar 

informação e ideias matemáticas de diversas formas”, “Expressar ideias e processos 

matemáticos, oralmente e por escrito, utilizando linguagem e vocábulos próprios” e por 

último, “Discutir resultados, processos e ideias matemáticas”. 

 Estes pontos abordados no Programa e Metas do Ensino Básico para Matemática 

remetem para o manusear de objetos para a compreensão autónoma e em pequenos 

grupos e pela descoberta e resolução de questões-problema.  

 O ensino da Matemática em contexto de vida real, permite realçar a sua importância 

no desenvolvimento da sociedade atual, tanto do ponto de vista científico, quer social.  

 Devendo-se realçar desde os primeiros anos de escolaridade a importância desta 

área e trabalhar a mesma para que o contacto seja mais próximo e mais valorizado.  

 No primeiro Ciclo do Ensino Básico a criança deve começar com a descrição de 

posições e movimentos, em relação si mesmo e a outros pontos de referência, 

interpretação e descrição verbal utilizando vocabulário geométrico, e esboço de itinerários 

e respetiva elaboração. Assim, o PMEB (2013) pretende avaliar as capacidades de 

orientação e representação espacial.  

 

1.3.2. Perspetiva de Del Grande em relação à Visualização Espacial 
 
 Del Grande propôs, em 1990 (citado por Gutiérrez, 2011) sete capacidades de 

visualização espacial e diversas atividades relacionadas com as mesmas. 

 A visualização espacial, em particular, é simultaneamente facilitadora de 

uma aprendizagem da Geometria, e desenvolvida pelas experiências geométricas na sala 

de aula. Engloba um conjunto de capacidades relacionadas com a forma como os alunos 

percecionam o mundo que os rodeia, e com a sua capacidade de interpretar, modificar e 

antecipar transformações dos objetos.  

Capacidades 
Caracterização das capacidades necessárias ao nível da 

visualização espacial e exemplos de tarefas a realizar para 
desenvolver determinada capacidade 

Coordenação 
visual-motora 

Capacidade de coordenar a visão com os movimentos do corpo.  

Exemplos: 

Resolver e fazer labirintos; 
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Pintar desenhos; 

Reproduzir desenhos dados; 

Pintar espaços marcados com pontinhos.    

Memória visual 

Capacidade de recordar objetos que já não estão visíveis. 

Exemplos: 

Observar figuras e copiá-las, mas sem as voltar a observar; 

Observar figuras em papel ponteado e desenhá-las no geoplano, 

sem as voltar a observar.  

Perceção  
Figura-Fundo 

Capacidade de identificar um componente específico numa 

determinada situação e envolve a mudança de perceção de figuras 

contra fundo complexos. 

Exemplos: 

Completar figuras de forma a se assemelharem a outras dadas; 

Procurar figuras imersas noutras. 

 
Constância 
Percetual 

Capacidade de reconhecer figuras geométricas em diversas 

posições, tamanhos e contextos e texturas. 

Exemplos:  

Procurar todos os quadrados num geoplano 5x5; 

Construir uma figura geométrica utilizando diversos materiais; 

Procurar, na sala de aula ou noutro contexto, uma determinada 

figura geométrica.  

Perceção da 
posição no 

espaço 

Capacidade para distinguir figuras iguais mas colocadas com 

orientações diferentes.  

Exemplos:  

Desenhar uma  figura simétrica de uma dada; 

Descobrir figuras com eixos de simetria, utilizando o Mira ou um 

espelho; 

Encontrar figuras iguais a uma dada mas com orientações 

diferentes.  

Perceção de 
relações 
espaciais 

Capacidade de ver e imaginar dois ou mais objetos em relação 

consigo próprios ou em relação connosco. 

Exemplos: 

Construção da aldeia de cubos; 

Fazer uma construção com cubos a partir do desenho da mesma; 

Descobrir qual o cubo que corresponde a uma planificação.   
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Discriminação 
visual 

Capacidade para identificar semelhanças ou diferenças entre 

objetos. 

Exemplos:  

Identificar características de triângulos; 

Descobrir as diferenças entre dois desenhos; 

Descobrir critérios que conduzem a determinadas classificações 

ou ordenações.  
Tabela 1 - Perspetiva de Del Grande 

 As capacidades mais utilizadas para este Relatório Final de Estágio estão 

relacionadas essencialmente com a “Perceção de Relações Espaciais” que, relacionado 

ainda com este tema, inclui-se a capacidade de relacionar objetos geométricos com as 

suas vistas e as suas planificações, e um pouco a nível da “Coordenação Visual-Motora”. 

 
1.4. Os Recursos Educativos 
 

 Tendo em conta o tema dos Recursos Educativos, concretizei um conjunto de 

pesquisas acerca da definição do mesmo. Assim, apresento de seguida, um conjunto de 

definições apresentadas por autores que não se encontram ligadas à matemática e, 

posteriormente confrontarei com as definições de autores inseridos na área da matemática. 

 Assim, tendo em conta os autores de outras ciências:  

 Reys (1982) e Vale (1999) definem Recursos Educativos como sendo materiais 

manipulativos: o primeiro autor refere que são “objetos ou coisas que o aluno seja capaz 

de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação nos 

afazeres do dia-a-dia, ou podem ser objetos que são usados para representar uma ideia” 

(p. 290); Já a segunda autora apresenta-os como “material concreto, de uso comum ou 

educacional, que permita, durante uma situação de aprendizagem, apelar para os vários 

sentidos dos alunos devendo ser manipulados e que se caracterizam pelo envolvimento 

ativo dos alunos por exemplo o ábaco, geoplano, folhas de papel, etc.…” (p.112).  

 A definição apresentada por Mansutti (1993) concentra-se no papel do professor, 

referindo que o material didático é um “recurso utilizado durante a ação do professor em 

que se conjuga a aprendizagem e a formação.” (p.259)  

  Zabala (1998) afirma que todos os meios que auxiliam, de alguma forma, os 

professores a responder a problemas concretos que surgem em qualquer momento do 

processo educativo são denominados “materiais curriculares”, definindo-os como “meios 

que ajudam a responder aos problemas concretos que as diferentes fases do processo de 

planeamento, execução e avaliação lhes apresentam” (p.168). 
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 Já Graells (2000) considera “recursos educativos” como algo semelhante aos 

“materiais curriculares” definidos por Zabala (1998). O autor define recursos educativos 

como “todos os materiais que são usados de modo a facilitar os processos de ensino e de 

aprendizagem.” (p.257). Este destaca e distingue ainda neste mesmo documento os 

“materiais didáticos”, considerando-os “materiais criados especificamente para facilitar a 

aprendizagem.” (p.257).  

 O pensamento de Graells (2000) revela que um material didático pode ser um 

recurso educativo, mas o contrário já não acontece, como exemplifica:  

“um vídeo que tenha como intenção mostrar o que são vulcões e as suas dinâmicas, é 

considerado um material didático, enquanto um vídeo que contenha apenas uma 

reportagem sobre vulcões, apesar de ser usado como recurso educativo, não é um material 

didático porque apenas informa.” (p. 25)   

 Confrontando agora com as definições apresentadas por autores ligados à área da 

matemática, abordando a temática dos materiais manipuláveis como recursos educativos, 

Serrazina (1991) considera que materiais manipuláveis “são objetos, instrumentos ou 

outros que podem ajudar os alunos a descobrir, a entender ou a consolidar conceitos 

fundamentais nas diversas fases da aprendizagem” (p.37). 

Ribeiro (1995) enfatiza as palavras de Mansutti (outras ciências) acrescentando 

ainda que material didático consiste em “qualquer recurso utilizado na sala de aula tendo 

como objetivo promover a aprendizagem.” (p.259). Já Chamorro (2003) especifica o 

material didático de uma forma mais geral referindo que “são todos os materiais que podem 

ser manipulados e trabalhados de forma a permitir aos alunos obterem resultados finais 

relativamente à atividade que se está a tratar na sala de aula.” (p.258). Ainda inserido no 

tema material didático, Gellert (2004) define o mesmo como sendo “qualquer objeto usado 

na aula de Matemática (histórias, perguntas, desenhos), desde que seja aplicado pelo 

professor com a intenção de desenvolver atividades matemáticas. Ou ainda, um mediador 

entre a intenção do ensino e os resultados obtidos pelos alunos” (p. 172). 

Quanto aos recursos didáticos são “os meios que o professor utiliza para ensinar 

dentro e fora de aula, ou seja, como apoio à sua lecionação” (p.336). Esta autora refere 

ainda que o recurso didático não é, por si só, um conhecimento, mas sim, um meio que 

auxilia a construção do conhecimento e a compreensão do mesmo. 

De um modo geral, as perspetivas de Graells (2000), Chamorro (2003), Mansutti 

(1993) e Ribeiro (1995) consideram os materiais didáticos como todos os materiais a que 

se recorre durante o processo de ensino-aprendizagem. 
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Desta forma é possível concluir que ao tema “material didático” são atribuídas 

diversas definições, existindo, por vezes, confusão com o tema materiais manipuláveis.  

Alves e Morais (2006) encontram-se na mesma perspetiva de Chamorro pois 

consideram que um recurso didático “não é o conhecimento em si, mas o ato que ajuda a 

sua legitimidade, facilitando a sua intuição, aceitação e compreensão pelo aluno” (p. 338). 

E  Ricoy e Couto (2012) referem que é viável afirmar que existem quatro tipos de recursos 

associados ao processo educativo: os recursos humanos, os metodológicos, os ambientais 

(espaço físicos e infraestruturas) e os recursos educativos/didáticos: é sobre este último 

que me irei debruçar ao longo deste relatório. 

Com as inovações tecnológicas (computadores e Internet, por exemplo) a 

ganharem terreno dentro das salas de aula, uma nova categoria de materiais/recursos tem 

emergido: os manipuláveis virtuais. 

 Os conceitos apresentados na literatura trabalhada são distintos, apesar de se 

englobarem e interligarem acabam, por vezes, por se equivocar uns com os outros. Um 

conceito único de Recurso Educativo é algo difícil e limitador, uma vez que, existem 

variadas interpretações para a expressão em causa, bem como variados sinónimos com 

uma vasta diversidade de nomenclaturas. É visível a dificuldade em escolher o vocábulo a 

utilizar, dada a definição terminológica residual existente na expressão recurso educativo. 

Algumas das nomenclaturas utilizadas com o mesmo significado passam por termos como: 

material curricular, recursos educativos, material didático, recursos didáticos, material 

manipulativo, entre outras. 

 Quantos aos Modelos de Recursos Educativos, tendo por base a temática referida 

anteriormente (Recursos Educativos), é possível verificar a variedade de definições em 

relação ao conceito em si. Deste modo, elegi para a redação deste Relatório a expressão 

“Recurso Educativo” como Graells (2000) e como Serrazina (1991) sendo “todos os 

materiais que são usados de modo a facilitar os processos de ensino e de aprendizagem.” 

(p.257) e como “objetos, instrumentos ou outros que podem ajudar os alunos a descobrir, 

a entender ou a consolidar conceitos fundamentais nas diversas fases da aprendizagem” 

(p.37), respetivamente.  

 Quanto à classificação de recursos educativos decidi classificá-los, à semelhança 

de Teixeira (2016) de acordo com os seguintes critérios: suporte, intencionalidade e 

facilidade de acesso. De acordo com o seu suporte, um recurso educativo pode ser físico, 

se for manipulável fisicamente, ou virtual.  
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 No que toca à intencionalidade considero como recursos educativos estruturados 

os que são concebidos com propósito de utilização em atividades educativas (manuais 

escolares, blocos lógicos) e como não estruturados os que são utilizados com intenção 

pedagógica apesar de não existirem apenas para esse fim (baralhos de cartas, jogos de 

diversão e jornais)  

 Em relação à facilidade de acesso podemos considerar os recursos que podem ser 

facilmente disponibilizados, por diversas razões: pelas suas características de baixo custo 

ou facilidade de construção por parte dos docentes e até dos alunos (o geoplano, o 

tangram, o metro articulado). Já outros, pelas suas características mais complexas e/ou 

dispendiosas são mais difíceis de se aceder e partilhar com os alunos.  

 Deste modo, o presente Relatório Final de Estágio contempla um Recurso 

Educativo classificado da seguinte forma: quanto ao suporte é um recurso físico e palpável, 

quanto à intencionalidade este é um Recurso Educativo estruturado concebido com um 

propósito específico e, por fim, quanto à facilidade de acesso, este é um recurso que pode 

ser facilmente disponibilizado uma vez que é de baixo custo e de construção facilitada por 

parte dos docentes. 

 

1.4.1. Recursos educativos contemplados na Matemática no 1.º CEB  
 
 A utilização dos materiais didáticos no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática não é só referida e destacada pelos educadores/professores matemáticos, 

esta é também fortemente propagada pela Lei de Bases do Sistema Educativo e nos 

Programas de Matemática para o Ensino Básico.   

 Já a  Lei de Bases do Sistema Educativo, no seu Capitulo V, referente ao tema 

Recursos Materiais referia os Recursos Educativos como sendo “todos os meios materiais 

utilizados para conveniente realização da atividade educativa” (p. 17), discriminando ainda: 

 “2 – São recursos educativos privilegiados, a exigirem especial atenção:  

a)  Os manuais escolares;  

b)  As bibliotecas e mediatecas escolares;  

c)  Os equipamentos laboratoriais e oficinais,  

d)  Os equipamentos para educação física e desportos;  

e)  Os equipamentos para educação musical e plástica; 

f)  Os centros regionais de recursos educativos.”  

(Assembleia da República, 2005, p. 17)  
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 Como me encontro a abordar temáticas referentes ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

analisei os Programas de Matemática (PMEB) de 2007 e de 2013.  

 No Programa de Matemática para o Ensino Básico (PMEB) de 2007, para cada 

tópico (Números e Operações, Geometria e Medida e Organização e Tratamento de 

Dados) é apresentado um tópico relativo aos recursos educativos a utilizar.  

 Deste modo são referidos recursos como: “materiais manipuláveis (estruturados e 

não estruturados) devem ser utilizados nas situações de aprendizagem em que o seu uso 

seja facilitador de compreensão dos conceitos e das ideias matemáticas” (Ponte et al, 

2007, p.14). Para a aprendizagem da Geometria são referidos como materiais apropriados 

os geoplanos, tangrans, pentaminós, peças poligonais encaixáveis, espelhos, miras, 

modelos de sólidos geométricos, puzzles, mosaicos, réguas, esquadros, balanças, relógios 

e compassos. Neste caso, o computador também se encontra referido como um 

instrumento enriquecedor de aprendizagens através de programas/ utilização da Internet 

para a realização de jogos e outras atividades de natureza interativa.  

 Quanto à temática da Organização e Tratamento de Dados, o PMEB não faz 

qualquer referência aos recursos a utilizar. 

 De um modo geral, o programa refere que “ao longo de todos os ciclos, os alunos 

devem usar calculadoras e computadores na realização de cálculos complexos, na 

representação de informação e na representação de objetos geométricos. (...) Os manuais 

escolares são também um recurso de aprendizagem importante que serve de referência 

permanente para o aluno, devendo ser escolhidos tendo em atenção a sua qualidade 

cientifico-didática, mas também a qualidade discursiva e de construção da cidadania.” 

(Ponte et al, 2007, p. 9) 

 O Programa de Matemática do Ensino Básico de 2013 refere que as escolas e os 

professores “devem decidir quais as metodologias e os recursos mais adequados para 

auxiliar os seus alunos” (Ministério da Educação, 2013, p. 28), não apresentando nenhum 

em específico. O mesmo documento alerta apenas para a utilização da calculadora, 

salientando que “em fases precoces, há que acautelar devidamente que esse uso não 

comprometa a aquisição de procedimentos e o treino do cálculo mental e, 

consequentemente, a eficácia do próprio processo de aprendizagem” (p.28).  
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1.4.2. Impacto dos Recursos Educativos na Matemática 

 A utilização de recursos educativos e didáticos é bastante defendida por diversos 

autores, que salientam que os professores não podem apenas recorrer a apresentações, 

exemplos no quadro e exercícios no manual para concretizarem o ensino da matemática. 

 De acordo com Reys (1974, citado em Pires, 1994): “os materiais manipuláveis 

convenientemente selecionados e utilizados permitem entre outros aspetos, diversificar as 

atividades de ensino, realizar experiências em torno de situações problemáticas, 

representar concretamente as ideias abstratas, dar oportunidade aos alunos de descobrir 

relações e formular generalizações e envolver os alunos ativamente na aprendizagem” 

(p.289).  

 Ao utilizar materiais didáticos tem-se como objetivo principal desenvolver uma 

aprendizagem ativa, onde os alunos são efetivamente a “personagem principal” nessa 

mesma aprendizagem e o docente coloca-se apenas como observador e manipulador 

atento para analisar, comparar, associar e generalizar.  

 Assim, ao estar numa aula onde nos confrontamos com a presença de materiais 

para manipular, existirá uma maior probabilidade de sucesso tendo em conta as 

possibilidades dos alunos em desenvolverem estratégias que lhes permitam desenvolver 

e construir um saber consistente e significativo. 

 Estudos comparativos do ensino “tradicional” em relação ao ensino recorrendo à 

utilização de materiais concluíram que a utilização de materiais manipulativos produz 

maiores rendimentos em todas as idades, bem como em todos os anos de escolaridade e 

que, quando usados em períodos longos, os materiais tornam-se mais eficazes. (Teixeira, 

2016) 
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA 
 
 
2.1. Metodologia de Investigação 
 
 A Prática da Investigação-Ação obriga a planear, atuar, observar e refletir mais 

minuciosamente do que aquilo que se faz por norma, isto é, "trazer melhoramentos 

práticos, inovação, mudança ou desenvolvimento de práticas sociais e um melhor 

conhecimento dos práticos acerca das suas práticas" (Coutinho, 2008 citado por Novo, 

2016). O presente relatório apresenta uma descrição reflexiva, na primeira pessoa, do 

processo da Prática Pedagógica Supervisionada envolvendo a Visualização Espacial, 

elaborado em função de uma abordagem qualitativa e interpretativa.  

 

2.2. Contexto do Estudo 

2.2.1. Caracterização do Agrupamento e da Escola 
  

 A realidade pedagógica onde nos inserimos pertence ao Agrupamento de Escolas 

de Aveiro. Este, enquanto unidade orgânica do Ministério da Educação, é constituído por 

oito estabelecimentos de ensino que vão desde a Educação Pré-Escolar até ao Ensino 

Secundário. A este conjunto de estabelecimentos, acresce ainda o Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga (onde lecionam na Pediatria) e o Estabelecimento Prisional de Aveiro (onde 

funcionam três Cursos EFA).  

 O Agrupamento de Escolas de Aveiro tem 106 turmas e dois mil quinhentos e 

cinquenta e dois alunos. Destes, 44% representam crianças da Educação Pré-Escolar e 

alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Ao nível de recursos humanos disponíveis no 

Agrupamento existem duzentos e vinte e quatro docentes.  

 O Agrupamento de Escolas de Aveiro é, assim, reconhecidamente um espaço 

familiar, afetivo, acolhedor e de referência para os aveirenses, dotado de história e cultura 

própria, com um corpo docente estável e experiente na orientação e solução dos problemas 

de natureza escolar, familiar e de ordem social das crianças e jovens que frequentam esta 

comunidade educativa.  
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 Ao nível das expectativas para as quais o Agrupamento trabalha, sendo este 

constituído por um conjunto de estabelecimentos da rede do ensino público, tem os 

princípios, os valores e as áreas de competências especificados para os diferentes níveis 

de ensino.  

 Destacam-se: uma base humanista, o saber, a aprendizagem, a inclusão, a 

coerência, a flexibilidade e a adaptabilidade e ousadia, a sustentabilidade e a estabilidade 

que orientam, justificam e dão sentido a toda a ação educativa.   

 No que toca à missão que o Agrupamento de Escolas assume, decorrente do 

regulamentado na Constituição, na Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) e, mais 

recentemente, no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (despacho no 

6478/2017, de 26 de julho), o desenvolvimento de cada uma e de todas crianças que 

frequentam os seus Jardins de Infância e de cada um e de todos alunos das diferentes 

escolas que o integram. 

 Prosseguindo e ampliando o lema “A visão de aluno integra desígnios que se 

complementam, se interpenetram e se reforçam num modelo de escolaridade que visa a 

qualificação individual e a cidadania democrática”, o Agrupamento de Escolas de Aveiro 

reitera a aposta em potenciar o que de melhor há em cada um, no sentido da construção 

de um projeto de vida de sucesso, através da manutenção da familiaridade, da convivência 

entre todos os seus membros, da garantia de estabilidade e do equilíbrio físico e emocional 

de todos os seus elementos, da promoção da qualidade dos serviços educativos a prestar, 

da exigência e do profissionalismo no desempenho de qualquer atividade e da mobilização 

dos grupos de trabalho através de lideranças a vários níveis.  

 Quanto à caracterização da Escola Básica esta contempla um espaço exterior 

amplo e diversificado dando enfase ao brincar e à aprendizagem através do brincar. O 

espaço interior é acolhedor e familiar. Existem dois blocos onde um deles se destina às 

crianças que frequentam o segundo e terceiro anos de escolaridade e o outro às crianças 

que frequentam o primeiro e quartos anos. Para além dos dois blocos existe ainda uma 

área reservada ao pessoal docente que liga ambos os blocos através do primeiro piso. 

Essa área contempla uma sala de reuniões, uma sala de apoio aos alunos, uma casa de 

banho, armários de arrumação e o elevador de acesso ao piso inferior. No bloco de 

segundo e terceiros anos existe um refeitório, uma sala de ciências, 4 salas de aula (duas 

para cada ano de escolaridade), o ginásio, casa de banho para os alunos devidamente 

diferenciadas, tudo no piso inferior à exceção das salas de aula.  
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 Já no bloco do primeiro e do quarto ano existem igualmente 4 salas de aulas com 

cabides no exterior e casas de banho para os alunos. Neste bloco existe ainda uma 

biblioteca, uma sala de computadores e também a sala dos docentes, todas no piso inferior.  

 Em cada sala de aula existe um professor titular que dinamiza e orienta os alunos 

e as atividades na maioria do tempo. Existe igualmente uma professora que se dirige duas 

vezes por semana, à escola, às turmas de terceiro e quartos anos para lecionar a disciplina 

de Inglês.  

 Da mesma forma que existe uma docente exclusiva para o ensino especial para 

acompanhar de perto, nas salas, as crianças que estão destacadas para tal apoio. Existe 

ainda na escola, uma docente que por vezes leva alguns dos alunos para a sala de apoio 

e realiza com estes um trabalho mais individual e adaptado.  

 

2.2.2. Caraterização do Grupo e da dinâmica da Sala de Aula/de Atividades 
 

 A turma é heterogénea e é composta por 21 alunos, sendo que 12 são do sexo 

feminino e 9 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 8 e os 10 anos de 

idade.  

 Na generalidade as crianças provêm de um nível socioeconómico e cultual 

considerado médio. Quanto ao desempenho escolar da turma, esta demonstra ser 

bastante heterogénea nas atividades curriculares e no rendimento e rapidez de trabalho, 

sendo possível identificar alunos mais ativos e alunos mais passivos, quer ao nível de 

desenvolvimento das atividades práticas, quer do desenvolvimento cognitivo ou 

comportamental.  

 No grupo há situações individuais mais delicadas, como o caso do A. um aluno que 

revela alguma imaturidade e por vezes um comportamento mais rebelde, acabando por ter 

um ritmo de trabalho mais lento. O G.S. é um aluno com uma personalidade frágil e com 

ocorrência de depressões antes de entrar na escola básica. Apesar de não ter dificuldades 

de aprendizagem, o aluno revela um nível de distração muito grande. A professora já entrou 

em contacto com os pais, sensibilizando-os para a importância de realizarem um 

diagnóstico médico, o qual foi feito e administrado café ao aluno. Relativamente ao 

presente ano letivo, a encarregada de referiu haver uma consulta marcada no neuro 

pediatra que o está a observar.  

 O K. aluno cujo português não é a sua língua materna, pois este é de nacionalidade 

indiana.  
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Apesar de ter um acompanhamento individualizado por docentes além da docente titular 

da turma, o aluno continua a revelar muitas dificuldades às disciplinas de português e 

matemática. O K. revela ser ainda muito imaturo e tem um ritmo de trabalho muito lento. 

 A T. é uma aluna que integrou a turma, apenas no 2.º período do 2.º ano de 

escolaridade. A aluna revela muitas dificuldades às disciplinas de português e matemática, 

revelando também um ritmo de trabalho muito lento, estando a receber apoio por uma 

docente externa à turma.  

 Por fim, o V. um aluno com personalidade rebelde e que por vezes revela pouca 

vontade de trabalhar, embora seja um aluno que não possui dificuldades de aprendizagem. 

Quanto à sua situação familiar, o aluno está, pelo tribunal de menores, entregue à mãe, 

mas vive com a avó, bisavó e pai. De referir que o aluno trata a mãe por mãe e a avó 

também por mãe.  

  A turma integra um aluno com necessidades educativas especiais, que ao abrigo 

do Decreto-Lei número três barra de dois mil e oito, de sete de janeiro, continua a beneficiar 

das medidas educativas constantes no seu Programa Educativo Individual, 

nomeadamente, de Apoio Pedagógico Personalizado, artigo 17º, Adequações Curriculares 

Individuais, artigo 18º e Adequações no Processo de Avaliação, artigo 20º. O conceito de 

escola inclusiva está fortemente associado à Declaração de Salamanca (1994).  

 Segundo Silva (2009), 
“a aceitação e a valorização da diversidade, a cooperação entre diferentes e a 

aprendizagem da multiplicidade, passam a ser os valores que norteiam a inclusão 

social, entendida como o processo pelo qual a sociedade se adapta de forma a 

poder incluir todos num paradigma de igualdade de oportunidades.” 

 O aluno tem vindo a revelar um progresso na sua aprendizagem e em especial na 

relação com os restantes alunos da turma. Apesar deste progresso, o aluno demonstra 

dificuldade em estar um longo período sentado associado a um défice de atenção. O aluno 

deve ser estimulado em atividades que promovam a atenção, concentração, memorização, 

linguagem, comunicação, raciocínio lógico-abstrato e cálculo, assim como de 

desenvolvimento pessoal e social. 

 O projeto de turma tem como ponto de partida, os alunos e as opções delineadas 

no Projeto Curricular de Escola e do Agrupamento. Quanto à sua intervenção, a professora 

pretende promover a inclusão de todos os alunos, assim como a cooperação e 

diferenciação ao nível dos métodos e estratégias estimulando a expressão livre, a liberdade 

de escolha, a responsabilidade, a autonomia, a gestão e avaliação participadas. A 

professora pretende também, promover o intercâmbio com os pais e a sua intervenção ao 

nível do desenvolvimento das aprendizagens dos seus educandos.   
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 Montandon (2001:157), diz-nos que “a relação escola-pais, aparentemente mais 

fortalecida, faz prevalecer a ideia de que a escola possibilita a existência de uma 

participação efectiva e activa dos pais em actividades educativas”. Esta promoção de 

partilha entre a professora e os pais, vem fortalecer o trabalho e a ligação da professora 

com os seus alunos. Ao longo do plano realizado pela professora titular da turma, são 

notórios o interesse e a procura em envolver os encarregados de educação no percurso 

escolar dos seus educandos, orientando-os e solicitando a sua colaboração. 

 Quanto aos métodos de ensino, estes serão, quanto possível, individualizados e 

adaptados às crianças, estimulando a pesquisa, a autonomia, o espírito de trabalhos, o 

progresso das aprendizagens e a solidariedade entre todos. A professora procura também 

promover aprendizagens ativas, ou seja, atividades onde os alunos tenham a oportunidade 

de viver situações incitadores de trabalho escola, manipulando objetos e meios didáticos, 

descobrindo assim outros saberes. 

 No seu plano de turma, a professora salienta fundamentar aprendizagens 

significativas que se relacionem com as vivências realizadas pelos alunos fora da escola e 

que se adequam a interesses e necessidades reais da criança. Salienta também, a 

estimulação de aprendizagens diversificadas utilizando recursos, materiais, técnicas e 

modalidades de trabalho escolar permitindo a troca de conhecimentos adquiridos. 

 A escola revela ser antiga, mas transmite ser um lugar acolhedor que procura 

responder a todas as necessidades das crianças. O espaço exterior apresenta uma parede 

de escalada, um campo de futebol com duas balizas, duas tabelas de basquete, jogos 

educativos, três jogos da macaca, mesas, bancos, pequenas zonas verdes com rolos de 

madeira para que as crianças desenvolvam o equilíbrio nas mesmas e brinquem também 

com a Natureza, contemplando ainda um espaço para uma pequena horta. É um espaço 

atrativo e promotor de diversas aprendizagens importantes para o desenvolvimento da 

criança.  

 Quanto ao horário da turma nos dias referentes às intervenções os alunos, à 

segunda-feira, no período da manhã entre as 9:00h e as 10:30h têm a disciplina de 

Matemática, das 11:00h às 12:30h têm Português e no período da tarde, das 14:00h às 

15:30h têm a disciplina de Estudo do Meio. À terça-feira, entre as 9:00h e as 10:00h os 

alunos têm Inglês com uma professora da disciplina. Entre as 10:00h e as 10:30h é o 

período de tempo dedicado à disciplina de Histórias e Contos Tradicionais e depois do 

intervalo da manhã entre as 11:00h e as 12:30h os alunos têm Matemática. No período da 

tarde têm a disciplina de Português.  
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Por fim, à quarta-feira, os alunos iniciam o dia com Português, das 9:00h às 10:30h e das 

11:00h às 12:30h dedicam o seu tempo à disciplina de Matemática.  

 No que toca ao aluno com Necessidades Educativas Especiais este revela um nível 

de afetividade muito acrescido, é bastante educado e interessado. Dedica-se muito à 

língua inglesa e à música. É um aluno com um Perturbações do Espetro do Autismo mas 

muito sociável e bem integrado na sala e na escola. Este aluno tinha uma irmã a frequentar 

a mesma turma e um apoio familiar incrível, tendo também o apoio do Centro My Kid Up 

que visa vocacionar a sua atividade na formação e apoio de famílias com crianças 

portadoras de autismo e outros atrasos no desenvolvimento em Condeixa. 

 

2.2.3. Caraterização do Grupo em relação ao seu desempenho na 
Matemática e na Geometria 
 

 O grupo participante é um grupo, classificado pelo docente com bons resultados ao 

nível da disciplina de Matemática, de um modo geral. Contudo, tudo o que implique uma 

abstração ou uma visualização não tão concreta cria no grupo algumas incertezas e 

dificuldades. Deste modo optei pela concretização de uma investigação direcionada aos 

Recursos Educativos o que leva a uma aprendizagem mais participativa e implicada, 

aproximando assim o abstrato ao concreto e facilitando as tarefas de visualização e de 

abstração de objetos.  

 Quanto à Geometria, o grupo apresenta facilidade, interesse e empenho neste 

tema. Contudo revelam mais dificuldade nas Figuras Geométricas do que propriamente na 

Localização e orientação no espaço. 

 São crianças ativas e demonstraram interesse pelas atividades essencialmente na 

área das ciências exatas (matemática e estudo do meio). 

Gostam de utilizar materiais manipuláveis e o seu nível de participação aumenta. Outro 

dos pontos que traz à turma mais implicação é o desafio, a conquista da vitória, em grupo 

ou a título individual.   

 

2.3. Participantes 
 
 Este estudo teve como participantes além da própria estagiária e da turma de 3.º 

Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico onde se realizou a prática pedagógica supervisionada, 

a professora cooperante, a professora de apoio e a minha colega de díade que sempre 

prestaram auxílio no que era necessário.  
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Esta turma pertence ao Agrupamento de Escolas de Aveiro e é constituída por vinte e um 

alunos, sendo que doze são do sexo masculino e nove aluno do sexo feminino. Inserido 

no grupo dos alunos do sexo masculino existe ainda um aluno ao abrigo do Decreto-Lei 

54/2018.  

 Este Decreto-Lei estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, 

enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades 

de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de 

aprendizagem e na vida da comunidade educativa. 

 Identifica ainda as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas 

curriculares específicas, bem como os recursos específicos a mobilizar para responder às 

necessidades educativas de todas e de cada uma das crianças e jovens ao longo do seu 

percurso escolar, nas diferentes ofertas de educação e formação. (Diário da República 

Eletrónico - n.º 129/2018, Série I de 2018-07-06) 

 Para o estudo foram considerados todos os alunos inseridos na turma. A turma é 

heterogénea e pertencem à mesma, crianças entre os oito e os dez anos de idade.  

 

2.4. Fases do Estudo 
  

2.4.1. Conceção da experiência de ensino  
 Esta tarefa foi uma experiência de ensino onde todos eles de forma colaborativa e 

cooperativa auxiliavam para chegar a um fim comum: a construção e colocação de um 

cubo de legos dentro de um cubo de acetato e construção da sua respetiva imagem, 

colorindo em papel a face que visualizavam de uma das projeções ortogonais do cubo. 

 Existindo igualmente uma Tarefa Inicial em duas dimensões onde teriam que 

identificar número de cubos presente numa determinada construção e identificar a vista de 

cima do mesmo. E também uma Tarefa Final em duas dimensões onde os grupos teriam 

de colorir um cubo obedecendo a um conjunto de premissas propostas.  

 O primeiro contacto criado com a visualização, por parte deste grupo de alunos, foi 

no dia 29 de abril de 2019 num evento desenvolvido pela Universidade de Aveiro, intitulado 

Xperimenta, onde os alunos contactaram de perto com um recurso educativo muito 

semelhante ao desenvolvido na investigação. Este recurso foi desenvolvido pela Fábrica 

da Ciência e consistia em colocar um determinado conjunto de caixas de madeira dentro 

de uma caixa de madeira maior, de forma a que todos os cubos coubessem e nenhum 

sobrepusesse o limite da mesma.  
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Esta tarefa foi realizada numa fase inicial onde os grupos ainda não se encontravam 

formados, tendo sido um primeiro contacto com a tarefa principal desta investigação.  

 E por fim, a última tarefa também em contexto não formal decorrida na Feira da 

Matemática no dia 28 de maio de 2019.  

 Ao nível da descrição da investigação, cada uma das sessões que decorreu durou 

30 minutos, à exceção da tarefa que decorreu no Xperimenta e na tarefa que decorreu na 

Feira da Matemática. Os grupos que realizei foram grupos heterogéneos de forma 

propositada uma vez que pretendo igualmente analisar as relações pessoais. Deste modo, 

o grupo foi distribuído em quatro grupos de quatro elementos, onde um deles era apenas 

constituído por elementos femininos (GF), outro apenas por elementos masculinos (GM), 

um deles com apenas um elemento do sexo masculino (GM1), outro grupo com dois 

elementos do sexo masculino e dois elementos do sexo feminino (GM2). E um grupo de 5 

elementos onde optei por inserir o aluno decretado com Necessidades Educativas 

Especiais (G5).  

 Dos 30 minutos de duração da sessão os 5 primeiros minutos destinavam-se à 

realização da Tarefa Inicial, 15 minutos seguintes destinados à realização da Tarefa 

Principal, montagem de um cubo e colocação do mesmo na caixa de acetato. De seguida 

mais 5 minutos para tentar concluir o cubo ou então, caso terminassem dentro dos 15 

minutos os 5 minutos seriam destinados à construção da vista que tinham sobre o cubo 

que construíram.No final restando ainda 5 minutos para a realização da Tarefa Final. 

 Estas Tarefas decorreram nos dias 13,14 e 15 de maio de 2019. 

2.4.2. Conceção das atividades utilizadas no estudo 
  

O presente estudo envolveu o desenho de uma experiência de ensino com 5 fases, 

sendo elas: 

A primeira fase consiste numa visita ao Xperimenta, um evento proporcionado para 

ligar a tecnologia, ao convívio e ao trabalho científico. Nesta tarefa, é possível perceber 

que o seu objetivo é o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento lógico e do trabalho 

em grupo. Esta tarefa tinha como objetivo principal colocar um determinado conjunto de 

caixas de madeira dentro de uma caixa de madeira maior, de forma a que todos os cubos 

coubessem e nenhum sobrepusesse o limite da mesma. A maior dificuldade encontrada 

foi o facto de ou alunos colocarem primeiramente os cubos maiores para ocupar o maior 

espaço possível e depois colocar os mais pequenos para o espaço que sobrasse.  

 Já na Tarefa Inicial, onde é possível observar as pilhas de cubos e, sabendo que 

não existem cubos ocultos, indica a quantidade de cubos de cada pilha. 
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Figura 1 - Enunciado da Tarefa Inicial 

Agora, marque com um X a imagem correspondente à vista de cima da pilha B. 

 
Figura 2 - Enunciado da Tarefa Inicial 

 

Esta, tinha como objetivo principal a contagem do número de cubos, visíveis e 

ocultos, presentes numa construção e ainda identificar qual a imagem correspondente à 

vista de cima de uma das construções presentes no exercício anterior. 

Quanto à solução, esta tarefa relaciona-se com a “Interpretação de perspetivas de 

objetos tridimensionais” onde a sua solução seria, no primeiro exercício, A-6, B-7, C-7. E 

no segundo exercício seria a primeira projeção ortogonal (do lado direito). 

Já no que diz respeito às dificuldades, as complicações que poderão surgir prender-

se-ão com a identificação da vista de cima uma vez que a imagem não permite visualizar 

na totalidade essa mesma vista. 
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A terceira fase denominada de Tarefa Principal, tinha como objetivo colocar um 

conjunto de cubos previamente colados e preparados por mim para dentro de um cubo em 

acetato onde caberiam 7 (7x7 pinos) camadas dos legos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 A quarta fase desta investigação tinha como denominação a Tarefa Final, em que 

a Catarina tem oito cubos coloridos. Dois vermelhos, dois amarelos, dois verdes e dois 

azuis. 

 
Figura 4 - Enunciado da Tarefa Final 

 
A Catarina quer encaixá-los para fazer um cubo de modo a que cada cor apareça 

em cada face apenas uma vez. 

Figura 3 - Recurso Educativo apresentado aos alunos na Tarefa Principal 
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Figura 5 - Enunciado da Tarefa Final 

 Esta 4ª tarefa tinha como objetivo principal a colocação de oito cubos coloridos de 

forma a que apareça uma face de cada cor dos cubos uma só vez em cada face do cubo 

maior. Questionando depois, de forma aberta, a sua possibilidade, a forma como 

conseguiriam e a existência ou não de outra forma de realizar a Tarefa. 

Quanto à solução prevista, esta tarefa relaciona-se também com a “Interpretação 

de perspetivas de objetos tridimensionais” e com a “Orientação estática do sujeito em 

relação a outro sujeito ou em relação a objetos” onde a sua solução seria a seguinte: 

 
Figura 6 - Solução prevista da Tarefa Final 

 
Nesta fase, as dificuldades que poderão surgir prender-se-ão com a premissa: 

“cada cor apareça em cada face apenas uma vez”. 

 A quinta e última fase, foi realizada num contexto mais informal, inserida numa Feira 

da Matemática realizada no último dia de estágio naquele contexto. A atividade consistia 

na participação de um adulto, na medida em que o mesmo desenhava uma construção 

com cubos coloridos numa tabela de dupla entrada e os alunos, um em cada projeção 

ortogonal da construção desenhavam na sua folha identificada com a orientação segundo 

a rosa dos ventos, uma vez que os alunos teriam estado na semana anterior a aprender 

novos conteúdos ao nível da orientação. 

 Nesta atividade a dificuldade observada foi a capacidade de observação da 

construção como uma só, uma vez que a maior parte dos alunos observaram coluna a 

coluna e desenharam-nas separadamente em vez de desenharem como um conjunto sem 

separação entre as mesmas. 
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2.5. Técnicas e instrumentos de Recolha de Dados 
 
 Segundo Cortez (2014), a recolha de dados consiste em recolher toda a informação 

concreta relevante ao estudo, junto das pessoas ou das unidades de observação incluídas 

na amostra do estudo.  

 No que diz respeito às técnicas utilizadas na recolha de dados nesta investigação, 

e em conformidade com os aspetos mencionados nas metodologias, um dos 

procedimentos utilizados para a recolha de dados foi a observação participante. A este 

respeito, Moreira (2007) refere que “a observação é uma das atividades mais comuns da 

vida quotidiana…e pode transformar-se numa poderosa ferramenta de investigação” 

(p.177). Aires (2015, pág.24) define ainda a mesma como sendo a “recolha de informação, 

de modo sistemático, através do contato direto com situações específicas”. Esta 

observação mais científica e menos espontânea diferencia-se pois apresentam um 

carácter intencional e sistemático por isso permite ao observador adquirir uma visão mais 

completa e aproximada da realidade. Paralelamente, foram obtidos registos fotográficos 

dos momentos no decorrer das atividades e vídeo gravações onde constam momentos de 

envolvimento por parte de cada um dos grupos, no trabalho e estratégias de pensamentos 

dos mesmos. Foi também apresentado, no final da sessão, um questionário individual aos 

alunos de forma a conhecer um pouco mais das  competências da “visualização espacial” 

no quotidiano dos alunos e qual o nível de satisfação sentida ao realizar os Tarefas. 

 Em relação aos instrumentos utilizados na recolha de dados, para além do 

enunciado da Tarefa Inicial e do enunciado da Tarefa Final, a Tarefa Principal que foi 

apresentada aos grupos é constituída por um cubo em acetato e um conjunto de peças de 

legos descritas acima que, colocadas de forma correta, permitem construir um cubo em 

legos de forma a colocar o mesmo no interior do cubo de acetato. A tarefa relacionada com 

o evento Xperimenta envolveu o mesmo tipo de cubo mas em madeira e a tarefa 

relacionada com a Feira da Matemática envolveu um conjunto de pequenos cubos 

coloridos de madeira e uma tabela de dupla entrada.  

 A par de tudo isto foram ainda realizadas notas de campo a partir dos momentos 

de observação. As notas de campo constituem um instrumento fundamental da recolha de 

dados, pois são utilizadas como registo do que se experiencia durante o momento de 

realização das tarefas, podendo posteriormente refletir sobre as mesmas. Foi ainda 

realizada uma análise e registo dos resultados de cada um dos grupos às tarefas que lhes 

foram propostas, análise dos registos referentes a tarefas de visualização espacial 

realizadas pelos alunos e de análise e interpretação dos questionários respondidos pelos 

alunos no final da sessão. 
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 Realizou-se ainda um conjunto de registos escritos e descritivos de comentários e 

pensamentos dos alunos. Tendo ainda sido realizado um registo ao nível do tempo 

despendido na realização de cada uma das tarefas. 

  É de salientar que o adulto teve uma ação passiva, isto é, deu apenas a informação 

das regras e decretou o início e o término do tempo de realização das Tarefas. 

 

 

  

Figura 7 - Questionário de Avaliação entregue aos alunos no final da sessão 
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CAPÍTULO III – Apresentação e discussão de resultados 
 
3.1. Tarefas utilizando o Recurso Educativo 
 
 3.1.1. As potencialidades do Recurso Educativo 
 
 As potencialidades do Recurso Educativo referenciado passam pela possibilidade 

de manipulação de materiais, pelo desenvolvimento de estratégias e tentativas de 

resolução da dificuldade apresentada, pela resolução de problemas contextualizados e 

ainda pela criação e desenvolvimento de hábitos de trabalho colaborativo e cooperativo 

em pequenos grupos. A utilização deste recurso educativo permitiu também que os alunos 

contassem com uma gestão mais controlada do tempo, uma vez que existia tempos limite 

e permitiu que os alunos se “obrigassem” em grupo, a concentrarem-se para chegarem, 

em conjunto, à conclusão do recurso educativo em causa, utilizando estratégias. 

 Este tipo de tarefas a desenvolver com os alunos, tem também a potencialidade de 

serem explorados de forma a conseguir a articulação entre diversos níveis de ensino e 

áreas de ensino e, ao mesmo tempo, desenvolver o gosto e o interesse pela matemática e 

em específico pela área da geometria e da visualização espacial. 

 Deste modo, este recurso educativo pretende que as crianças se debrucem na 

temática relacionada com o sentido espacial dos objetos tanto a duas dimensões como a 

três dimensões, que desenvolvam perspetivas variadas dos objetos no espaço e fomentem 

igualmente a coordenação visual-motora e o pensamento estratégico no sentido de 

resolução do desafio proposto através do recurso educativo. 
 
3.1.2. O Recurso Educativo utilizado 
 
  O presente Recurso Educativo foi pensado por mim com o objetivo de ser um 

material de fácil construção e de baixo custo. Inicialmente pensei em realizar o recurso 

com cartão ou cartolina contudo, uma vez que é um tipo de material que se desgasta ou 

rasga mais facilmente optei pelos legos também para me aproximar mais à realizada dos 

alunos e aos brinquedos que estes utilizam com alguma frequência e contactam muitas 

vezes.  

 Este recurso foi pensado em conjunto com a professora cooperante e com a 

professora orientadora e escolhemos o cubo em acetato para que os alunos pudessem 

visualizar a sua construção no interior, tanto por camadas como por linhas.  
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 Já as tarefas foram pensadas de forma a ficar com uma tarefa inicial a 2 dimensões, 

uma tarefa simples e de preenchimento por escolha múltipla e resposta curta. Uma tarefa 

principal a três dimensões com a proximidade ao recurso e a possibilidade de manusear e 

experimentar o desafio proposto. Uma tarefa final novamente a duas dimensões mas com 

um nível de dificuldade mais acrescido onde a construção e conclusão da tarefa principal 

facilitava a realização da tarefa final. Quanto às tarefas mais informais: evento Xperimenta 

e a Feira Matemática não incluíram a presença do recurso educativo construído por mim 

contudo seguiram uma mesma linha e levaram os alunos a interligar todos os momentos.  

 As 37 peças disponibilizadas aos alunos apresentavam os seguintes formatos, 

onde as medições apresentadas nas mesmas referem-se ao número de pinos de cada uma 

das arestas. 
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3.2. Análise Individual de cada um dos Grupos  

 Começo por apresentar as análises das tarefas Inicial, Principal e Final. Foram 

elaboradas algumas atividades sobre visualização espacial em contexto da prática 

pedagógica supervisionada onde a formanda teve a oportunidade de observar o 

comportamento e atitude dos alunos compreendendo algumas das suas dificuldades 

registando por escrito as observações que realizou ao longo da sessão. 

 As atividades foram elaboradas com o objetivo de identificar e minimizar as 

dificuldades reveladas pelos alunos nas sete capacidades espaciais descritas por Del 

Grande(1990). Estas atividades foram deliberadas e sugeridas pela professora titular da 

turma em específico, pela professora orientadora do Relatório Final de Estágio e por mim.  

 Os dados foram analisados segundo as seguintes categorias de análise: 

• Estratégias utilizadas pelos grupos; 

• Colaboração e cooperação entre os elementos dos grupos; 

• O tempo de resolução de cada uma das tarefas; 

• As dificuldades sentidas ao longo da sessão; 

• O nível de qualidade de aplicação de linguagem matemática; 

 

 Os grupos foram constituídos da seguinte maneira: 

 

• Grupo constituído apenas por elementos femininos – GF 

• Grupo constituído apenas por elementos masculinos – GM 

• Grupo constituído por 5 elementos (3 raparigas e 2 rapazes) onde 1 dos 

elementos inclui-se nos alunos com NEE – G5 

• Grupo constituído por elementos de ambos os géneros – misto (3 raparigas 

e 1 rapaz) – GM1 

• Grupo constituído por elementos de ambos os géneros – misto ( 2 raparigas 

e 2 rapazes) – GM2 

 Quanto à seleção dos grupos esta baseou-se nas suas relações afetivas. O grupo 

GF seguiu o critério de proximidade e de amizade, o grupo GM foi constituído para se opor 

ao grupo feminino. O grupo G5 foi selecionado de forma a incluir no mesmo 5 elementos 

onde um dos mesmos é um aluno com Necessidades Educativas Especiais. Selecionei 

este  grupo para  este elemento específico uma vez que nele se encontrava a sua amiga 

mais próxima e que o deixava mais à vontade para participar, ditar as suas ideias e intervir  

com os materiais. O grupo GM1 teve como critério a inclusão de elementos diversificados 



 40 
 

de cada um dos grupos de amigos da turma. Por fim, o grupo GM2 foi selecionado por dois 

conjuntos de melhores amigos. Dois amigos mais próximos e duas amigas mais próximas. 

 O tratamento dos dados para esta investigação foi concretizado pela técnica de 

análise de conteúdo inserida na investigação qualitativa que “permite uma maior 

compreensão do funcionamento fenomenológico do ato educativo.” (Sousa, 2009, p. 174), 

analisando as estratégias dos alunos, a linguagem matemática e a autoavaliação dos 

alunos a cada um dos exercícios realizados. 

 De referir que estas sessões foram realizadas numa sala distanciada da turma e os 

grupos realizaram as sessões de forma individual, isto é, um grupo de cada vez.  

 Esta análise e interpretação dos dados será feita inicialmente a nível individual, isto 

é, grupo a grupo de forma a conseguir descrever as estratégias, a colaboração, a 

facilidade/dificuldade de composição e decomposição de figuras e  as dificuldades mais 

destacadas a título individual e a posteriormente apresento os gráficos e as tabelas 

correspondentes aos resultados de todos os grupos, bem como dos resultados das Tarefas 

Inicial e Final e dos Questionário apresentados no final da sessão.  

 Deste modo inicio a apresentação, análise e interpretação dos dados recolhidos do 

grupo intitulado GF (grupo constituído apenas por elementos femininos).  

 Este grupo, na Tarefa Principal revelou desde início algumas controvérsias e 

dificuldades ao nível da cooperação e colaboração. Sendo um grupo constituído por quatro 

elementos, o mesmo optou pela estratégia de subdividir o grupo trabalhando a pares, onde 

um dos pares procurava as peças enquanto o outro par montava e colocava as peças 

dentro do caixa em acetato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8 - Início da realização Tarefa Principal 
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Figura 9 - GF a realizar a Tarefa Principal em grupos de 2 elementos 

 Já quanto à realização do desafio o grupo nunca chegou a realizar uma contagem 

do número de pinos/encaixes de largura da base, mas conseguiram identificar a mesma 

pelo facto de esta ser a peça maior.  

 Quanto às dificuldades ou facilidades de composição e decomposição de figuras o 

grupo não conseguiu concluir a Tarefa uma vez que encaixaram as peças segundo a sua 

necessidade, isto é, uma vez que o cubo era constituído por sete camadas existiam peças 

que funcionavam em dois ou três lugares mas existia apenas de uma forma de concretizar 

todas as camadas sem sobrar a peça errada para complementar. Tendo realizado a Tarefa 

por camadas, colocando dentro da caixa de acetato cada camada que concretizassem. 

 Ainda a título de dificuldades encontradas a nível individual, uma das alunas referiu: 

“Isto parece fácil mas não é”.  

 
Figura 10 - Resultado final da Tarefa Principal do GF 
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 Neste grupo em específico existiu muita dispersão da Tarefa devido à conversa 

entre as alunas e à realização de algum trabalho mas mais individualizado e não em 

equipa.  

 Este grupo referenciou ainda uma visita realizada a um evento denominado 

“Xperimenta” da Universidade de Aveiro, onde os alunos se confrontaram com o desafio 

de encaixar peças de madeira numa caixa em formato de cubo, como no Recurso 

Educativo apresentado sem que no momento final de colocar a última peça, não sobrasse 

a peça errada. 

 Quanto à Tarefa Inicial, o grupo respondeu corretamente à questão das contagens 

dos cubos da construção, contudo errou quando selecionou qual a vista de cima de uma 

das construções.  

 
Figura 11 - Realização da Tarefa Inicial do  GF 

 Quanto à Tarefa Final, o grupo não coloriu corretamente o cubo referindo que não 

era possível fazer um cubo de modo a que cada cor apareça em cada face apenas uma 

vez respondendo ainda que seria possível “Se houvesse 3 cubos de cada cor em vez de 

2”.  
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Figura 12 - Realização da Tarefa Final do GF 
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 O próximo grupo intitulado de G5 (grupo constituído por 5 elementos, 3 raparigas e 

2 rapazes, onde 1 dos elementos inclui-se nos alunos com NEE) foi um grupo bastante 

organizado e colaborativo.   

 Na Tarefa Principal, ao nível de estratégias, o grupo, ao final de 2 minutos 

conseguiu compreender que a base do cubo se formaria com uma medida de 7x7 (pinos) 

e após 5 minutos construiu separadamente diversas bases com as mesmas medidas. 

 Após este momento, o grupo iniciou a montagem camada por camada dentro do 

cubo, contudo perceberam posteriormente que essa estratégia traria dificuldades 

acrescidas e então optaram por construir o cubo no exterior da caixa e no final colocar o 

cubo dentro da caixa de acetato.  

 
Figura 13 - Início da realização da Tarefa Principal 

 

 Ao final de 12 minutos, perceberam a sugestão de um dos elementos do grupo e 

depois de errarem compreenderam que apenas a última camada não colaborava, e por 

isso, desmontaram tudo e montaram novamente de forma a substituir peças que 

necessitavam por outras que estaria num lugar substituível. À medida que ia  fazendo, o 

grupo motivou-se de tal forma que rapidamente desfez o cubo e procurou a solução 

terminando antes mesmo de construir o tempo definido (15 minutos). 
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Figura 14 -- G5 a realizar a Tarefa Principal por camadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 O grupo utilizou, para além da denominação de “base”, utilizada por todos os 

grupos, a denominação “plataforma”.  

 Após concluir a tarefa com sucesso, o grupo realizou cada um, uma vista do cubo 

que construíram (frente, trás, esquerda, direita). No que toca a esta tarefa o grupo 

conseguiu realizar a mesma com sucesso, à exceção de um dos elementos que a vista de 

cima e não a vista de frente do cubo.  

Figura 15 - G5 a concluir a Tarefa Principal 



 46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17 - G5 a construir cada uma das vistas do cubo 
que construiu 

Figura 16 - G5 a construir cada uma das vistas do 
cubo que construiu 
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Figura 18 - Projeções Ortogonais do Grupo G5 



 48 
 

Ao nível da facilidade/dificuldade de composição e decomposição de figuras e  as 

dificuldades mais destacadas a título individual, ressalta-se a facilidade de compreensão 

do processo de montagem, a aquisição rapidíssima da base e da formação do cubo por 

camadas e não peça a peça e a motivação após a primeira tentativa.  

 Quanto à Tarefa Inicial  grupo respondeu corretamente a todas as questões, sem 

hesitações.  

 
Figura 19 - Realização da Tarefa Inicial do G5 

 
 E quanto à Tarefa Final, o grupo respondeu de forma igualmente correta, tanto nas 

repostas como na tarefa de colorir o cubo, respondendo ainda que da forma como o cubo 

estaria pintado seria possível “Pintar também o cubo de trás”. 

 No que toca ao aluno com NEE, o grupo insistiu na participação e colaboração do 

mesmo nas Tarefas. Este aluno realizou leituras das Tarefas Iniciais e Finais e colaborou 

na montagem das camadas do cubo.  
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Figura 20 - Realização da Tarefa Final do G5 
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 O grupo que se segue é um grupo intitulado de GM2 constituído por ambos os 

géneros (2 elementos do sexo feminino e 2 elementos do sexo masculino).  

 Ao nível das estratégias, na Tarefa Principal o grupo foi bastante perspicaz no que 

toca à perceção das medidas do cubo pois ao final de um minuto perceberam a medida 

7x7 (pinos) de umas das camadas. Este grupo utilizou a estratégia de comparar as medidas 

da base que estavam a construir com a medida de base da caixa em formato de cubo que 

iria receber o mesmo.  À semelhança do outro grupo, este grupo montou o cubo dentro da 

caixa de acetato mas, mal viram que não estaria a funcionar devido à dificuldade de 

montagem, retiraram as peças do interior da caixa e realizaram a montagem do cubo no 

exterior. 

 

 
Figura 21 - Início da realização da Tarefa Principal 

 

 Ao final de 10 minutos montaram o cubo juntando as camadas/bases, contudo estas 

não tinham todas as mesmas dimensões (7x7), por isso mesmo, o grupo retirou da caixa 

o cubo e voltou a corrigir mas, devido à falta de tempo, não conseguiram concluir a tarefa.  

 Quanto à colaboração o grupo mostrou-se envolvido e dedicado nas Tarefas sendo 

até chamado a atenção, um elemento do grupo pois distraiu-se com a vista na janela. 

Todos os elementos colaboraram e interessaram-se pela Tarefa.  
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Figura 22 - GM2 a construir a Tarefa Principal 

 

 
Figura 23 - Resultado final da Tarefa Principal do GM2 

 
 
 Em relação à facilidade ou dificuldade de composição e decomposição de figuras, 

o grupo conseguiu desempenhar uma boa tarefa, apenas necessitavam de mais 5 a 10 

minutos para concluir a construção do cubo e a respetiva concretização das vistas.  

 Já em relação à Tarefa Inicial o grupo conseguiu acertar em todas as respostas, 

tanto na contagem do número de cubos como na indicação da vista de uma determinada 

construção.  
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Figura 24 - Realização da Tarefa Inicial do Grupo GM2 

  

 Quanto à Tarefa Final, o grupo GM2 conseguiu colorir de forma correta, referindo 

que tinha sido possível “porque os cubos são todos os mesmos” não respondendo à última 

pergunta.  

 

 
Figura 25 - Realização da Tarefa Final do GM2 

  

 No final, dei oportunidade ao grupo para concluir o cubo, uma vez que os alunos 

pediram para concluir a Tarefa “para ver como ficava o cubo acabado”.  
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 O próximo grupo intitulado de GM1 é um grupo constituído por 3 elementos do 

género feminino e 1 elemento do género masculino.  

 Este grupo é descrito como sendo um grupo persistente e perspicaz, tendo sido um 

dos dois grupos a terminar a Tarefa Principal com sucesso.  

 Ao nível de estratégias, o grupo percebeu rapidamente que a peça maior, a peça 

amarela juntamente com uma peça de dois pinos, constituiriam a base do cubo.  

 

 
Figura 26 - Início da realização da Tarefa Principal 

  

 Contudo, apenas ao final de 5 minutos de prova referiram: “Espera aí, esta base 

não é 7x7?”. Os colegas do grupo tomaram atenção ao comentário realizado e iniciaram 

as contagens dos pinos das bases que já tinham juntado, uma vez que o grupo realizou a 

prova pensando de uma forma separada, isto é, camada a camada, tendo juntado tudo 

apenas no final.  
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Figura 27 - Grupo GM1 a construir a Tarefa Principal 

 

 
Figura 28 - Realização da Tarefa Principal 

 Após as contagens o grupo avançou com a tarefa tendo chegado ao final das sete 

bases e percebeu que as peças da última base não seriam aquelas pois teriam que 

substituir as mesmas por outras presentes numa outra base. Neste momento foi referido 

pelo elemento do género masculino: “Não sei porquê mas sinto que estamos a fazer algo 

de errado...”. 
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 Os elementos femininos do grupo começaram a desentender-se com o elemento 

masculino alertando que este estaria apenas a dar ordens e não estava a fazer nada. O 

elemento masculino retorquiu dizendo que estava a orientar e concluiu referindo “Não sou 

profissional de legos!” 

 Apesar deste ligeiro desentendimento, ao nível de cooperação e colaboração o 

grupo revelou ser bastante empenhado, dedicado e ambicioso (o que nesta Tarefa é um 

ponto positivo), tendo sido o grupo mais colaborante e cooperante.  

 
Figura 29 - GM1 a terminar a Tarefa Principal 
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Figura 30 - Resultado Final da Tarefa Principal do Grupo GM1 

 
 Quanto à dificuldade detetada na tarefa o grupo relatou que o mais difícil foi 

encaixar as peças na ordem certa e construir  as vistas. 

 

  
Figura 31 - GM1 a construir cada uma das vistas do cubo que construiu 
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 Já em relação à Tarefa Inicial o grupo conseguiu acertar em todas as respostas, 

tanto na contagem do número de cubos como na indicação da vista de uma determinada 

construção.  

 
Figura 32 - Realização da Tarefa Inicial do Grupo GM1 

 Quanto à Tarefa Final, o grupo GM1 conseguiu colorir de forma correta, referindo 

que tinha sido possível “colocando as peças e formando o cubo” referindo ainda que mais 

nenhum elemento do grupo pensou de forma diferente.  

 
Figura 33 - Realização da Tarefa Final do GM1 
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Figura 34 - Projeção Ortogonal do Grupo GM1 
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 Por fim, o último grupo apenas constituído por quatro elementos do género 

masculino intitulado de GM.  
 Este grupo, em relação à Tarefa Principal insere-se num nível médio no que toca à 

cooperação e colaboração entre os elementos do grupo, contudo, à semelhança do grupo 

GF, o grupo GM optou pela estratégia de subdividir o grupo trabalhando a pares, onde um 

dos pares era claramente o mais dominante e o outro par era denominado como passivo.  

Quanto à realização da tarefa o grupo nunca chegou a realizar uma contagem do número 

de pinos/encaixes de largura da base.  

 
Figura 35 - Início da Realização da Tarefa Principal 

 
 

 
Figura 36 - Realização da Tarefa Principal 

  



 60 
 

 Quanto às dificuldades ou facilidades de composição e decomposição de figuras o 

grupo não conseguiu concluir a Tarefa uma vez que montaram e desmontaram o cubo 

devido ao facto de faltarem peças específicas para concluir uma das bases. Neste 

momento, um dos elementos questionou: “Professora, faltam peças aqui?”, eu referi que 

não, e os alunos continuaram a tentar concluir a Tarefa.  

 

 
Figura 37 - Realização da segunda tentativa da Tarefa Principal 

 

 Este foi o único grupo que se preocupou com a variável tempo e com a gestão do 

mesmo.  

 Uma vez que o cubo era constituído por sete camadas existiam peças que 

funcionavam em dois ou três lugares mas existia apenas de uma forma de concretizar 

todas as camadas sem sobrar a peça errada para complementar. O grupo conseguia 

chegar à última base e percebiam que precisavam de peças diferentes das que estariam a 

sobrar, que na verdade estariam nas camadas abaixo.  
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Figura 38 - Resultado final do cubo do grupo GM 

 
 Dado que o grupo estava subdividido em dois elementos ativos e dois passivos, os 

elementos mais passivos proferiram duas expressões: “Se ouvires as ideias dos outros, 

nós conseguimos” e também, “Mais vale desistir. Não vamos conseguir e não...”. Enquanto 

que o grupo de elementos mais ativo referia:  “Deem ideias!”, “Estamos a ir tão bem!”.  

 De um modo geral, todo o grupo, de forma, mais ou menos participativa, 

encontrava-se empenhado, dedicado, focado e divertido.  

 Quanto à Tarefa Inicial, o grupo respondeu corretamente à questão das contagens 

dos cubos da construção bem como, à questão colocada acerca de qual a vista de cima 

de uma das construções.  
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Figura 39 - Realização da Tarefa Inicial do GM 

 
 No que toca à Tarefa Final, o grupo GM  coloriu corretamente apenas 2 conjuntos 

do cubo referindo que não era possível colorir um cubo de modo a que cada cor apareça 

em cada face apenas uma vez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 40 - Realização da Tarefa Final 
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 De seguida apresento um conjunto de tabelas e gráficos que permitem uma 

perceção geral e comparativa dos grupos que foram submetidos às sessões. 

 

3.3. Análise das descrições dos 5 grupos 
 

 
PREMISSA: 
BASE 7X7 CONSTRUÇÃO DO CUBO ATITUDE  DO 

GRUPO 

ELEMENTOS 
DE 

DISCURSO 
PROFERIDOS 

GF Não 
alcançaram 

Algum trabalho, mas 
individualizado; 

Relacionaram com a visita ao 
Xperimenta; 

 

Muita discussão 
e 

desentendimento; 
Dispersão de 

conversa; 
Trabalho a pares 
(1 grupo monta e 

o outro grupo 
procura peças); 

Relataram: 
“Isto parece 

fácil mas não 
é”; 

GM Não 
alcançaram 

Montaram e desmontaram 
porque faltavam peças 

específicas; 
Houve preocupação com tempo; 
Chegaram à ultima peça e viram 

que precisavam de peças 
diferentes das que estavam a 

sobrar, que na verdade, estavam 
nas camadas abaixo; 

 

Trabalho a pares 
(2 dominantes e 

2 passivos); 

Foi referido: 
“Professora, 

faltam peças?” 
E também: “Se 

ouvires as 
ideias dos 
outros nós 

conseguimos”. 
Foi também 
mencionado: 
“Estamos a ir 

tão bem!”; 
E também 
“Mais vale 

desistir. Não 
vamos 

conseguir e 
não…”; 
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G5 Ao final de 
2 minutos 

Inicialmente construíram dentro 
do cubo, mas depois perceberam 

que isso traria dificuldade 
acrescida e construíram fora do 

cubo; 
Após 5 minutos conseguiram 

construir separadamente 
diversas bases; 

Ao fim de 12 minutos perceberam 
a sugestão e depois de errarem 
compreenderam que apenas a 

última linha não colaborava, e por 
isso, desmontaram tudo e 

montaram novamente; 
À medida que iam fazendo 
motivaram-se e terminaram 

rapidamente antes mesmo de 
concluir o tempo; 

Grupo 
organizado e 
colaborativo; 

“Todas as 
bases estão 

certas! 
Estamos a 
fazer bem!” 

GM1 Ao final de 
5 minutos 

Colocaram de imediato a peça 
amarela como “base”; 
Fizeram contagens; 

Dificuldade: Encaixe do cubo 
numa ordem correta; 

Grupo 
organizado e 
colaborativo; 

Foi referido 
“Não sei 

porquê mas 
sinto que 
estamos a 

fazer algo de 
errado”; 

E também 
“Não sou 

profissional de 
legos”; 

GM2 Ao final de 
1 minuto 

Montaram dentro do cubo, e 
quando viram que não 

funcionava montaram fora; 
Ao final de 10 minutos montaram 
por camadas/bases, contudo as 

bases não tinham a mesma 
dimensão (7x7); 

Retiraram e voltaram a colocar lá 
dentro, mas devido à falta de 

tempo não conseguiram concluir 
a tarefa. 

Grupo 
empenhado e 

dedicado e 
perspicaz. 

“Eu estou a 
conseguir, isto 

afinal é 
simples! E é 
divertido!” 

Tabela 2 - Tabela das descrições dos 5 Grupos 
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3.4. Análise das Tarefas Iniciais dos 5 grupos 
 
Pergunta 1: Observa as pilhas de cubos e, sabendo que não existem cubos ocultos, 

escreva a quantidade de cubos de cada pilha. 

Pergunta 2: Agora, marque com um X a imagem correspondente à vista de cima da pilha 

B. 

 Tarefa Inicial  

 Pergunta 1 Pergunta 2 
GM2 ✔ ✔ ✔ ✔ 

GM1 ✔ ✔ ✔ ✔ 

GM ✔ ✔ ✔ ✔ 

GF ✔ ✔ ✔ ✘ 

G5 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Tabela 3 - Resultados da Tarefa Inicial dos 5 Grupos 

 
 Na presente tabela é possível observar que todos os grupos conseguiram realizar 

a contagem do número de cubos presentes nas três construções. Já na pergunta 2 todos 

conseguiram responder corretamente, à exceção do GF, grupo constituído apenas por 

elementos femininos que não contabilizou os cubos que estavam sobrepostos.   
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3.5. Análise das Tarefas Finais dos 5 grupos 
 
Pergunta 1: A Catarina tem oito cubos coloridos. Dois vermelhos, dois amarelos, dois 

verdes e dois azuis. Ela quer encaixá-los para fazer um cubo de modo a que cada cor 

apareça em cada face apena suma vez. É possível? 

Pergunta 2: Se sim, como? 

Pergunta 3: Se encontraste uma forma, alguém do teu grupo encontrou outra forma 

diferente da tua? Como? 

Tarefa Final 

 Coloriu 
corretamente Pergunta 1 Pergunta 2 Pergunta 3 

GM2 ✔ - ✔ Sim ✔ 

R: “Porque 
os cubos são 

todos os 
mesmos.” 

NR - 

GM1 ✔ - ✔ Sim ✔ 

R: 
“Colocando 
as peças e 
formando o 

cubo.” 

N - 

GM ✔

✘ 

Apenas 2 
conjuntos 

certos. 
✘ Não NR - N - 

GF ✘ - ✘ Não NR - S 

R: “Se 
houver 3 
cubos de 

cada cor em 
vez de 2.” 

G5 
 ✔ - ✔ Sim ✔ 

R: “Porque 
tem o mesmo 
nº de cubos 

no cubo 
grande.” 

S 

R: “Pintar 
também o 
cubo de 

trás.” 

S= Sim; N= Não; NR= Não respondeu 

Tabela 4 - Resultados da Tarefa Final dos 5 Grupos 

 
 A tabela permite-nos concluir que à exceção do grupo GF e GM os grupos 

conseguiram colorir corretamente o cubo referindo que seria possível pois têm o mesmo 

número de cubos. 
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 O grupo GM e GF não conseguiram colorir nem responder acertadamente às 

questões uma vez que existe nestes grupos um nível mais baixo de perceção de relações 

espaciais, de ver e imaginar dois ou mais objetos em relação consigo próprios ou em 

relação connosco. 
  
3.6. Análise dos tempos das Tarefas Inicial , Principal e Final dos 5 grupos 
 

Tarefa Inicial + Tarefa Principal + Tarefa Final 

 
Tempo 

Total 
5’ (TI) 15’ (TP) 5’ (TP+PO) 5’ (TF) 

GM2 2’ 23’ 0’ 5’ 30’ 

GM1 2’ 13’ 7’ 5’ 27’ 

GM 3’ 23’ 0’ 4’ 30’ 

GF 2’ 25’ 0’ 3’ 30’ 

G5 2’ 16’ 4’ 3’ 25’ 
Tabela 5 - Tempos decorridos na realização das Tarefas propostas durante a sessão 

 
 Em relação ao tempo despendido, o grupo GM1 e o grupo G5 destacam-se 

subtilmente, uma vez que conseguiram realizar e concluir a prova antes dos 30 minutos 

predestinado para a realização das três tarefas. O GM2 perdeu a maioria do seu tempo na 

realização da Tarefa Principal utilizando inclusivamente o seu tempo destinado à 

realização das projeções ortogonais do seu cubo. Assim como o GM. O GF concluiu 

rapidamente as Tarefas Inicial e Final e ainda assim, com a vantagem de 5 minutos 

disponíveis para a Tarefa Principal não conseguiram concluir. O grupo G5 foi um grupo 

bastante eficaz e focado, tendo aceite o desafio com convicção incluindo a realização das 

projeções ortogonais.  
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3.7. Análise do nível da linguagem matemática aplicada na sessão 
 

Linguagem Matemática 

[ 1, 2, 3, 4, 5 ] 

GM2 [ 2 ] 

GM1 [ 3 ] 

GM [ 2 ] 

GF [ 1 ] 

G5 [ 3 ] 
Tabela 6 - Linguagem Matemática aplicada nas sessões 

 
3.8. Análise do nível da colaboração aplicada na sessão 
 

Colaboração 

[ 1, 2, 3, 4, 5 ] 

GM2 [ 4 ] 

GM1 [ 5 ] 

GM [ 3 ] 

GF [ 1 ] 

G5 [ 4 ] 
Tabela 7 - Colaboração aplicada na sessão 

 
 Ao nível da colaboração, o grupo GM1 foi bastante colaborativo, dedicado e 

trabalhou todo para o mesmo fim. No lado oposto encontra-se o grupo GF que teve uma 

postura mais descontraída e discutiu e desentendeu-se diversas vezes acabando também 

por divagar muitas das vezes. Os restantes grupos, mantiveram-se num nível intermédio. 
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3.9. Análise aos Questionários de Avaliação da sessão 
  

Figura 41 - Enunciado do Questionário 
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100%

0%

PERGUNTA 1
GOSTASTE DE REALIZAR ESTA 

ATIVIDADE?

SIM NÃO

86%

14%

PERGUNTA 2
COSTUMAS FAZER CONSTRUÇÕES 

COM LEGOS?

SIM NÃO

Gráfico 1 - Gráfico Circular de resposta à Pergunta 1 

11%

57%

26%

6%

PERGUNTA 2.1
COM QUE FREQUÊNCIA?

Não Responderam Muita frequência Alguma frequência Pouca frequência

Número de alunos 

Sexo Feminino 12 
Total 21 

Sexo Masculino 9 
Tabela 8 - Número de alunos da Turma 

 
 Deste conjunto de respostas é possível retirar que a totalidade dos alunos gostou 

de realizar este tipo de tarefas. Dos 21 alunos, 18 dos alunos tem por hábito realizar 

construções de legos e 11 deles com muita frequência.  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 - Gráfico Circular de resposta à Pergunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3  - Gráfico Circular de resposta à Pergunta 2.1 

 Quanto à questão colocada acerca dos jogos de estratégias ou de construção no 

computador 69% referem que sim e apenas 31% referem que não.  

 Dos alunos que referem que sim, os jogos são diversos mas tanto o Minecraft como 

o Freefire são jogados por 2 utilizadores.  
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Gráfico 4  - Gráfico Circular de resposta à Pergunta 3 

 
 
 

 
 

Gráfico 5  - Gráfico Circular de resposta à Pergunta 3.1 

 Por fim, e de forma a obter uma resposta por parte dos alunos questionei os 

mesmos acerca do momento que suscitou mais dificuldade durante a realização da tarefa, 

tendo estas sido as seguintes: 

 

69%

31%

PERGUNTA 3
COSTUMAS JOGAR JOGOS DE ESTRATÉGIAS OU DE CONSTRUÇÕES NO COMPUTADOR?

SIM NÃO

1

2 2

1 1 1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Roldosa Minecraft Freefire Fortnite Supermário Lego Júnior 4 em Linha Damas

PERGUNTA 3 .1
S E  S I M ,  Q U A I S ?
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Gráfico 6  - Gráfico Circular de resposta à Pergunta 4 

 
 De seguida revelo os registos fotográficos que apresentam o desempenho, 

entusiasmo e dedicação do grupo em resolver a tarefa que lhe foi proposta na Universidade 

de Aveiro, Xperimenta.  

E mesmo os alunos que não estavam a participar sentiram curiosidade e foram espreitar o 

jogo dos outros colegas. 

 Este evento, “Xperimenta”, é organizado pela Universidade de Aveiro. E é pensado 

para  proporcionar uma experiência única que  permite combinar o trabalho científico 

com momentos de convívio. Esta visita foi proporcionada no âmbito da disciplina de 

Matemática. Onde os alunos participaram nos projetos:  

o Alunos DETI em ação (projeto ShareToy); 

o Dóing Robótica; 

o Educação Matemática em ação; 

 Inserido no espaço destinado à Fábrica da Ciência estava presente um cubo 

semelhante ao apresentado neste presente projeto.  

 Onde o objetivo do mesmo seria colocar as pequenas caixas de madeira no interior 

da caixa maior de madeira, de forma a que as caixas mais pequenas estivessem todas 

encaixadas corretamente e a caixa grande pudesse ser fechada.  

 Nesta atividade, muitos foram os alunos da turma em questão neste projeto de 

investigação-ação que se interessou em participar e concluir o desafio. 

 

  

15%

38%

14%

19%

14%

PERGUNTA 4
O QUE É QUE TEVE UM NÍVEL DE DIFICULDADE ACRESCIDO PARA TI DURANTE A 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE?
 Nenhuma dificuldade

Colocar s os legos no cubo

O início (descobrir o segredo)

Falta de trabalho de equipa

O grupo não parava para refletir e no final
sobraram peças que não eram as
necessárias
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Figura 42 – Evento Xperimenta 
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Figura 44 - Grupo de alunos a realizar a prova proposta 

Figura 43 - Grupo de alunos a realizar a prova proposta 
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Figura 46 - Grupo de alunos a realizar a prova proposta 

Figura 45 - Grupo de alunos a realizar a prova proposta 
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Figura 47 - Grupo de alunos a realizar a tarefa por tentativa-
erro 

Figura 48 - Grupo de alunos a realizar a tarefa por tentativa-
erro 
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Figura 49 - Grupo de alunos a realizar a tarefa de visualização 
na Feira Matemática 

 Por fim, apresento as imagens recolhidas na Feira da Matemática onde a presente 

atividade decorreu na última semana de estágio curricular e foi decretada como “atividade 

livre”, isto é, numa variedade de jogos e desafios os alunos passavam pela mesa da 

atividade e realizavam a mesma caso sentissem curiosidade.  

 A atividade consistia na participação de um adulto, na medida em que o mesmo 

desenhava uma construção numa tabela de dupla entrada e os alunos, um em cada 

projeção ortogonal da construção (Norte – Sul – Este – Oeste) desenhava na sua folha 

identificada com a orientação segundo as rosa dos ventos, uma vez que os alunos teriam 

estado na semana anterior a aprender novos conteúdos ao nível da orientação.  
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Figura 50 - Resultados de duas das alunas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estes resultados revelam que neste caso em específico, estas duas alunas 

realizaram a sua representação vendo as peças em colunas e de forma separada, não 

tendo visualizado a construção como um todo mas sim como um conjunto de peças da 

mesma cor empilhadas em grupos, neste caso em colunas.  
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Figura 51 - Resultado de duas das alunas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Os presentes resultados desenvolvidos pelas alunas em questão demonstram que 

as mesmas olharam para a construção como um todo, isto é, realizaram a observação 

através de uma perspetiva frontal assimilando a imagem que veem e não distanciando as 

colunas nem separando as imagens. 
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CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
FUTURAS 
 
4.1. Considerações Finais  
 Este estudo, efetuado no âmbito do domínio das capacidades de visualização 

espacial com utilização de um Recurso Educativo, foi desenvolvido de forma a ser aplicado 

e implementado em contexto educativo, possuindo assim, uma componente educacional. 

 Os primeiros momentos no contexto, a fase de observação, revelaram-se 

essenciais no que diz respeito à escolha do tema do estudo que foi moldado às 

características e necessidades das crianças. Assim, consegui identificar as dificuldades 

manifestadas pelas crianças aquando da realização das tarefas propostas, o que evidencia 

a importância da exploração do tema, bem como o desenvolvimento das capacidades de 

Visualização Espacial.  

 É assim essencial desenvolver e explorar da melhor forma esta temática nos 

primeiros anos de escolaridade para estimular o sentido espacial, a orientação, a 

visualização e a abstração tanto nas aprendizagens matemáticas como com tudo o que 

temos contacto no nosso quotidiano.  

 Verifiquei com clareza que os alunos manifestaram mais interesse e dedicação na 

Tarefa Principal, uma vez que trazia contacto com o Recurso Educativo, tendo sido visto 

como um desafio (a construção do mesmo) e não como um exercício. Inclusivamente um 

grupo que mesmo não tendo conseguido terminar a Tarefa Principal pediu para explicar a 

sua solução e tentar realizar novamente. O que para mim revela um nível de implicação 

bastante elevado e de dedicação e concentração na Tarefa. 

 Concluo que as crianças estão altamente implicadas neste tipo de tarefa, 

apresentando níveis de bem-estar e de implicação muito elevados, e considerando a tarefa 

um desafio.  

 A importância de se conseguir levar as crianças ao “estado de fluxo” que refere 

Ferre Laevers (2004) é desafiante. Pois, quando a implicação, envolvimento e bem-estar 

são elevados, leva a um desenvolvimento de competências que acontece de forma natural 

e espontânea.  

 O trabalho em grupo, também é vantajoso, uma vez que os alunos partilham 

conhecimentos entre si, discutem estratégias e organizam-se para pô-las em prática, 

desenvolvendo capacidades de argumentação e socialização importantes existindo até 

momentos de discussão e discordância.  

 Estas Tarefas desenvolvem ainda a capacidade de expressão oral ao nível da 

Linguagem Matemática.  
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 Esta participação na sessão era realizada com base nas orientações  

precedentemente estabelecidas pela estagiária, o que contribuiu para um ambiente 

saudável e promotor de aprendizagens significativas. 

 A realização deste Relatório Final de Estágio, praticada em concordância com uma 

abordagem qualitativa e interpretativa, concedeu-me o desenvolvimento de conhecimentos 

teóricos relativamente às capacidades relacionadas com a visualização espacial e com os 

recursos educativos, de abordagens metodológica e, ainda, aptidões de investigação e 

reflexão introduzidas nas práticas educativas.  

 Penso que este Relatório me permitiu adotar uma postura crítica e reflexiva. A 

professora cooperante colaborou de forma irrepreensível e excecional com a realização da 

Investigação tendo ainda contribuído ao nível da preparação do mesmo. Assim como a 

orientadora da Universidade de Aveiro, Teresa Neto que, entre reuniões e visitas realizadas 

ao contexto ajudou-se imenso.  

 No que toca à problemática educativa presente neste Relatório Final de Estágio, 

“Quais as estratégias utilizadas por alunos do 3.º ano do primeiro ciclo do ensino básico, 

na resolução de tarefas de visualização?” é-me possível responder que este Recurso 

Educativo foi sempre pensado e adequado à temática em causa e às capacidades dos 

alunos. Tal como refere Graells (2000), um recurso educativo deve ser escolhido de forma 

a ser “todos os materiais que são usados de modo a facilitar os processos de ensino e de 

aprendizagem” (p.257) 

 Após análise de dados, concluo que este Recurso Educativo contribuiu para que os 

alunos realizassem também aprendizagens, pois os alunos não só adquiriram novos 

conhecimentos como adquiriram novos significados  para os conhecimentos prévios. 

 Ao nível do imediato, permitiu compreender que cada grupo utilizou a sua estratégia 

de forma original e singular onde, ao nível das Tarefas Iniciais o apoio do grupo na 

contagem e identificação dos cubos presentes na imagem foi, em todos os grupos bastante 

notório. Contudo, na realização das Tarefas Principais a forma como cada um dos grupos 

iniciava a tarefa influenciava a sua continuidade pois os existiam grupos que falharam pois 

nunca chegaram a contabilizar o número de pinos que constituía uma base/camada. 

Existiam grupos com alguns conflitos pessoais o que também influenciou. E existiam 

igualmente dois grupos, grupos apenas de elementos do mesmo sexo que dividiram o 

grupo em pares, isto é, cada grupo dividiu-se novamente 2 a 2. 
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 Quanto às Tarefas Finais, os grupos com elementos do mesmo sexo (GF e GM) 

foram os únicos grupos que não conseguiram realizar a tarefa sendo percetível nestes dois 

grupos um nível mais baixo de perceção de relações espaciais, de ver e imaginar dois ou 

mais objetos em relação consigo próprios ou em relação connosco. 

 Curiosamente, os grupos com mais dificuldades foram os grupos constituídos 

apenas por elementos do mesmo género (tanto feminino como masculino).  

 De forma geral, permite-me concluir que as estratégias realizadas pelos alunos com 

o recurso educativo em causa foram interessantes e perspicazes. Os alunos conseguiram 

alcançar diversas formas de chegar ao mesmo fim, tentando essencialmente segundo a 

técnica utilizada com mais frequência, tentativa-erro.  

 Este recurso educativo é vantajoso, útil e versátil pois é objeto de fácil construção 

e transporte, é possível de realizar segundo diversas soluções, permite desenvolver 

capacidades relacionadas com a Perceção de Relações Espaciais (segundo Del Grande), 

permite desenvolver o trabalho em pequenos grupos, a colaboração e a partilha de ideias.  
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4.2. Sugestões Futuras 
 
 Ao nível das sugestões futuras que se poderão realizar e, dando continuidade ao 

trabalho, uma vez que o tempo não o permitiu, sugiro um complemento ao recurso 

educativo do cubo e introduzindo assim  mais dois recursos educativos: o Geoplano e o 

Georefletor.  
 

Tarefas de sugestão de visualização a aplicar  
 

Informações gerais sobre a sequência didática de Matemática 

Ano de escolaridade 3.º ano do Ensino Básico 

Números de aula da 
sequência didática 

2 aulas para cada tarefa, um total de 4 aulas de 90 minutos.  
2 grupos de 2 elementos por cada 30 minutos- 

O que trabalha Sentido espacial 
Perspetivas dos objetos no espaço 
Coordenação visual-motora 

Tema  Geometria e medida 
• Visualização e orientação espacial 

Figuras no plano e sólidos geométricos 
• Resolver problemas envolvendo a visualização e a 

compreensão de relações espaciais.  
Comunicação matemática 

• Interpretar informação e ideias matemáticas 
representadas de diversas formas 

• Representar informação e ideias matemáticas de diversas 
formas 

• Expressar ideias e processos matemáticos, oralmente e 
por escrito, utilizando linguagem e vocabulários próprios 

• Discutir resultados, processos e ideias matemáticas 

Objetivos gerais Desenvolver o sentido espacial 
Desenvolver a capacidade de visualização 
Reforçar o estudo das transformações geométricas 
Evidenciar a importância da utilização de materiais manipuláveis, de 
instrumentos de medida, de desenho, de programas de geometria 
dinâmica e na compreensão de conceitos, na exploração de 
propriedades e de relações entre entes geométricos.  

Análise dos resultados Realizada de forma qualitativa analisando as estratégias dos alunos, 
a linguagem matemática e a autoavaliação dos alunos a cada um dos 
exercícios realizados com cada Recurso Educativo.  
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Visualização espacial 
 

• Facilitadora de uma aprendizagem da Geometria; 
• Conjunto de capacidades relacionadas com a forma como os alunos percecionam 

o mundo que os rodeia e com a sua capacidade de interpretar, modificar e antecipar 
transformações de objetos.  

• Dificuldades: 
o Compreensão de desenhos de figuras 3D; 
o Interpretação de representações visuais; 
o Conceitos matemáticos; 
o Processos de transformação de entidades matemáticas; 

• Das 7 capacidades de visualização elegi a capacidade de coordenação visual-
motora: 

o Memória visual; 
o Perceção da posição no espaço; 
o Perceção das relações espaciais; 

• Ao nível da memória visual trabalharei com o Recurso Educativo: Geoplano; 
• Ao nível da perceção das relações espaciais trabalharei com os Cubos.  
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Cubos 
 

 Dividindo os alunos em grupos de 2 elementos, retiro 2 grupos da sala levando-os 

para um local mais calmo que permita uma concentração efetiva.  

 A cada um dos grupos apresento um padrão construído através de figuras 

geométricas (em papel Eva) e apresento igualmente a vista de um dos lados do padrão, 

pedindo aos alunos que identifiquem de que lado aparecem as figuras geométricas pela 

ordem indicada. (não pode ser o triângulo pois não é simétrico no eixo de simetria 

horizontal) 

         

 

 Após a resposta do aluno o professor questiona: “Como sabes?”; “Foi fácil?”. Caso 

o colega não consiga perceber questiono: “Consegues explicar ao teu colega a estratégia 

que utilizaste?”  

 Calculo o tempo que os alunos demoram a dar a primeira resposta após a 

apresentação do padrão e de uma das vistas. 

 O professor questiona: “Vamos tentar fazer?”. Esperando uma resposta afirmativa 

coloco um aluno de cada lado da mesa e alterando a ordem das figuras geométricas 

apresento-as aos mesmos pedindo para me representarem numa folha a ordem que 

visualizam confrontado os resultados no final com o colega do lado.  

 

 

 

 

 

 De seguida apresento esta figura e peço para que os alunos da díade, com o auxílio 

dos legos, construam a mesma. Entregando uma ficha (em anexo 1) a cada um peço que 

preencham a mesma. A ficha contém quatro espaços para o aluno desenhar uma vista de 

cima, uma vista de baixo, uma do lado direito e uma vista do lado esquerdo.  
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 No final questiono de 0 a 5 qual o nível de dificuldade que a díade encontrou, 

contabilizo o tempo que necessitaram, se conseguiram ou não concluir a tarefa, se esta foi 

realizada com auxílio do adulto ou de outras pessoas, para além do colega de díade, ou 

não, se existiu cooperação entre os dois elementos do grupo e o nível de aplicação de 

linguagem matemática.  

 A tarefa seguinte consiste em realizar o processo inverso, ou seja, dando a imagem 

das vistas (em anexo 2), os alunos, em díade terão que construir a peça com os legos 

necessários.  

 No final questiono de 0 a 5 qual o nível de dificuldade que a díade encontrou, 

contabilizo o tempo que necessitaram, se conseguiram ou não concluir a tarefa, se esta foi 

realizada com auxílio do adulto ou de outras pessoas, para além do colega de díade, ou 

não, se existiu cooperação entre os dois elementos do grupo e o nível de aplicação de 

linguagem matemática.  

 

 

 

 

 

 

 Por fim, realizam a tarefa com o cubo. Dando um cubo em acetato e um conjunto 

de peças os alunos terão de encontrar e juntar as peças para conseguir colocar o cubo 

construído de legos dentro da estrutura de acetato previamente disponibilizada pelo 

professor.  

 No final questiono de 0 a 5 qual o nível de dificuldade que a díade encontrou, 

contabilizo o tempo que necessitaram, se conseguiram ou não concluir a tarefa, se esta foi 

realizada com auxílio do adulto ou de outras pessoas, para além do colega de díade, ou 

não, se existiu cooperação entre os dois elementos do grupo e o nível de aplicação de 

linguagem matemática. 
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Geoplano 
 
 

 
 

  

 

 

 Dividindo os alunos em grupos de 2 elementos, retiro 2 grupos da sala levando-os 

para um local mais calmo que permita uma concentração efetiva. 

 A cada um dos grupos apresento um geopapel onde peço aos mesmos para 

desenharem uma construção com recurso a 4 figuras geométricas.  

 De seguida, entrego um geoplano a cada grupo e peço para um dos elementos do 

grupo descrever ao colega o local de cada vértice das figuras presentes no geopapel de 

forma a que o elemento do grupo que está a escutar as indicações consiga replicar a 

construção no geoplano (5x5).  

 No final questiono de 0 a 5 qual o nível de dificuldade que a díade encontrou, 

contabilizo o tempo que necessitaram, se conseguiram ou não concluir a tarefa, se esta foi 

realizada com auxílio do adulto ou de outras pessoas, para além do colega de díade, ou 

não, se existiu cooperação entre os dois elementos do grupo, o nível de aplicação de 

linguagem matemática de 0 a 5 e peço ainda para descreverem a estratégia utilizada pela 

díade.  

 Após as respostas às questões apresento a estratégia de identificação que atribui 

uma letra a cada coluna e um número a cada linha (por exemplo: A1, B2, C3, D4, E5). 

 Seguidamente peço para desenharem uma figura geométrica no geoplano e 

utilizando a estratégia sugerida, um elemento do grupo identifica as coordenadas dos 

vértices da figura e transmite as mesmas ao colega de forma a que este replique a figura 

no geopapel. 

 No final questiono de 0 a 5 qual o nível de dificuldade que a díade encontrou, 

contabilizo o tempo que necessitaram, se conseguiram ou não concluir a tarefa, se esta foi 

realizada com auxílio do adulto ou de outras pessoas, para além do colega de díade, ou 

não, se existiu cooperação entre os dois elementos do grupo, o nível de aplicação de 

linguagem matemática de 0 a 5 e peço ainda para descreverem a estratégia utilizada pela 

díade.  
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 Finalmente apresento ao grupo um conjunto de coordenadas (em anexo 3) e os 

alunos terão de registar no geopapel a figura resultante dessas mesmas coordenadas. 

 Contabilizando no final o nível de dificuldade de 0 a 5, o tempo que necessitaram 

para realizar a tarefa, se conseguiram ou não concluir a mesma, se esta foi realizada com 

auxílio do adulto ou de outras pessoas, para além do colega de díade, ou não, se existiu 

cooperação entre os dois elementos do grupo e o nível de aplicação de linguagem 

matemática de 0 a 5. 
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Anexo III – Tarefas Finais dos Grupos  
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