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básico. 

Resumo 
 

 

A compreensão dos vários significados da subtração bem como da sua 
modelação revelam-se fundamentais para o desenvolvimento do sentido do 
número. 
No entanto, a escola insiste no significado de retirar e na introdução precoce do 
algoritmo convencional da subtração sem que seja devidamente explorado. 
Esta situação leva a que os alunos revelem várias dificuldades em lidar com 
situações que envolvam aquela operação, começando, desde logo, por uma 
deficiente leitura e interpretação dos enunciados que se lhes apresentam. 
Neste contexto, desenvolveu-se um estudo de caso qualitativo que persegue, 
como principal finalidade, compreender a influência de uma abordagem didática 
que explora várias etapas da modelação da subtração evidenciando diversos 
significados da mesma e tirando partido de materiais manipuláveis, numa mais 
sólida compreensão daquela operação e no desenvolvimento da capacidade de 
resolução de tarefas que a envolvam. E avaliar qual o papel dos materiais 
manipuláveis nesse processo. 
Este estudo envolveu quatro alunos do 2.º ano de escolaridade tendo sido 
utilizada a observação, a inquirição e a compilação documental como técnicas 
de recolha de dados.  
Os resultados obtidos, a partir da análise categorial de conteúdo dos dados 
recolhidos, permitiram concluir que a experiência vivenciada pelos alunos 
constitui-se um potencial contributo para uma modelação compreensiva da 
operação subtração nos seus vários significados e para uma maior capacidade 
de resolver tarefas que a envolvam. E que o material manipulável é usado, 
essencialmente para definir processos de resolução e confirmar resultados. 
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Abstract 

 
The understanding of the several meanings of subtraction operation, as well as 
its shaping, has revealed themselves as fundamental for the sense of the 
number´s development. 
However, the school insists on the meaning of withdrawing and on the 
introduction of the subtraction´s conventional algorithm without it being properly 
explored. 
This situation leads to students showing several hardships in dealing with 
circumstances which involve that operation, starting right away, by a deficient 
reading and interpretation of the statements that are given to them. 
In this context, it has been developed a qualitative case study which pursues, as 
its main goal, the understanding of the influence of a didactic approach that 
explores various shaping steps of subtraction, highlighting numerous meanings 
of the some and taking advantage of manipulatives materials in a more solid 
comprehension of the operation in cause and on the development of the 
resolution´s ability of the tasks involved in it. Also understand the manipulatives 
materials role in the process. 
This study involved three 2nd grade students, having been used observation, 
inquisition and documental compilation as data collection techniques. 
The obtained results, from the categorial analysis of the collected data, allowed 
us to conclude that the students vivid feedback constitutes in a potential 
contribute to a comprehensive modeling of subtraction in its various meanings 
and to a better capacity of solving the involved tasks. Also that the manipulative 
material gets used, essentially, to define resolution processes and confirm 
results. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório final de estágio enquadra-se no âmbito da unidade curricular 

Prática Pedagógica Supervisionada para o cumprimento dos requisitos necessários à 

obtenção do grau de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, na Universidade de Aveiro. 

Neste ponto, pretende-se explicitar a problemática em causa, bem como a sua 

pertinência no contexto da disciplina de matemática. 

Segundo Costa, Viana e Cruz (2011), para a criança, a principal tarefa do seu 

desenvolvimento e que exige todos os recursos, sejam eles endógenos ou exógenos, é 

aprender, para garantir uma plena integração psicossocial. Por isso, o insucesso escolar é, 

sem dúvida, uma das maiores preocupações, não só de alunos, mas também de pais, 

professores e toda a comunidade.  

Com este estudo, espera-se contribuir para o colmatar de dificuldades inerentes à 

subtração, inserida no domínio dos Números e Operações, que se reveste de extrema 

importância. 

Damião, Festas, Bivar, Grosso, Oliveira e Timóteo (2013), no Programa de 

Matemática do Ensino Básico Português, defendem que o ensino da matemática é 

encarado como um contributo para o exercício de uma cidadania plena, informada e 

responsável, já que a matemática é imprescindível para uma compreensão adequada de 

grande parte dos fenómenos do mundo. Por este motivo, ao nível do domínio Números e 

Operações, procura-se que sejam devidamente apresentadas as quatro operações, numa 

primeira fase, sobre os números naturais. Especificamente, em relação à operação 

subtração, pretende-se que os alunos, no final do 2.º ano do ensino básico, sejam capazes 

de subtrair números naturais até 1000, subtrair mentalmente 10 e 100 de um número com 

três algarismos e resolver problemas de um ou dois passos envolvendo os significados de 

retirar, comparar e completar. 

Mas os autores do Programa de Matemática do Ensino Básico (2013) alertam que 

só é possível atingir os objetivos formulados se os alunos forem aprendendo 

adequadamente os métodos próprios da matemática. Devem ser levados, passo a passo, a 

compreender que uma visão vaga e meramente intuitiva dos conceitos matemáticos tem 

um interesse muito limitado e é pouco relevante, quer para o aprofundamento do estudo 
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da Matemática em si, quer para as aplicações que dela se possam fazer (Damião et al., 

2013). 

Embora sejamos levados a concordar com estas afirmações, um formalismo 

exagerado, precoce e à revelia de uma profunda compreensão dos conceitos e 

procedimentos pode ter efeitos muito nefastos. Neste contexto, Boavida, Paiva, Cebola, 

Vale e Pimentel (2008) afirmam que é importante serem proporcionadas situações de 

aprendizagem que despertem o interesse dos alunos e que incluam formular questões, 

planear estratégias de resolução, efetuar observações, justificar e analisar criticamente os 

resultados obtidos. Já Ponte e Serrazina (2000) defendiam que, nos dois primeiros anos 

de escolaridade, o desenvolvimento da compreensão dos números e operações relaciona-

se diretamente com a resolução de problemas de adição e subtração, uma vez que esta é 

o ponto de partida da aprendizagem Matemática. No que diz respeito, em particular, a 

estas operações aritméticas, Fosnot e Dolk (2001) mencionam que, durante os dois 

primeiros anos de escolaridade, os alunos devem ser confrontados com problemas que 

envolvam os significados associados às operações adição e subtração, a fim de, 

designadamente, compreenderem a relação existente entre as duas operações. A sua 

resolução deve ser apoiada por materiais manipuláveis, que servirão como mediadores de 

uma aprendizagem significativa da matemática no 1.º Ciclo do Ensino Básico, ajudando 

na superação de dificuldades inerentes. 

Ao longo do caminho académico, na licenciatura e no mestrado, nomeadamente 

durante o tempo de estágio, foi possível ter contacto com os programas curriculares, 

verificar a importância que têm estes tópicos e ainda constatar dificuldades sentidas em 

alguns alunos no desenvolvimento destes assuntos. 

Inicialmente, no pré-escolar, constatou-se que as crianças começaram por revelar 

dificuldades, por exemplo, em contar e ordenar números naturais mesmo por ordem 

crescente.  De acordo com Rodrigues (2010) citado por Osório Maia (2012), a contagem 

“(…) é uma das primeiras experiências matemáticas vivenciadas pelas crianças” (p.68), 

uma vez que está presente em histórias, em jogos entre outros materiais com os quais as 

crianças têm contacto. E é fundamental para o desenvolvimento do conceito de cardinal. 

Para Menino e Maia (1996), o conceito cardinal aparece nos primeiros anos e através 

deste as crianças “aprendem a construir e a compreender outros conceitos mais 

complexos, relacioná-los numa linguagem, primeiro oral, depois, escrita” (p.6). 

Constatou-se, também, que as crianças apresentavam dificuldades em resolver situações 

do dia-a-dia que envolviam a operação subtração, dificuldades que se mantêm no 1.º CEB, 
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como foi possível verificar. Um dos motivos possíveis para justificar tal situação prende-

se com a precoce e direta introdução do algoritmo convencional da operação subtração, 

não sendo devidamente explorado. Habitualmente, também só é apresentado aos alunos 

o significado de retirar/tirar.  

Ora, deve-se abordar paulatinamente as diversas etapas da modelação subtração 

até se chegar ao algoritmo convencional, sem e com transporte, introduzindo, em 

simultâneo, os múltiplos significados da operação subtração. Este processo deve ser 

apoiado pelo uso do material manipulável, contribuindo para a superação das dificuldades 

enunciadas. 

Neste enquadramento, pretende-se, com este estudo, compreender qual a 

influência de uma sequência didática centrada nos vários significados da operação 

subtração e na sua modelação através da resolução de tarefas desafiantes por recurso a 

materiais manipuláveis, numa mais aprofundada apropriação dessa operação e no 

desenvolvimento da capacidade de resolução de tarefas que o envolvam. E compreender 

qual o papel dos materiais manipuláveis neste processo. 

No que respeita à estrutura do presente relatório de estágio, este foi dividido em 

três capítulos. 

O primeiro capítulo corresponde ao enquadramento teórico e curricular do tema e 

inclui cinco pontos. Inicia-se com o conceito, propriedades, significados, aspetos 

operatórios da operação subtração e aplicação das propriedades da subtração no 

desenvolvimento do cálculo mental; mencionam-se problemas/dificuldades inerentes ao 

processo de ensino e de aprendizagem da subtração; formas de superar as dificuldades; 

estudos focados na subtração e, por fim, a subtração no programa curricular em vigor. 

No segundo capítulo, trata-se as opções metodológicas adotadas no estudo, os 

participantes do mesmo, as técnicas e instrumentos de recolha de dados utilizados, a 

descrição do estudo e ainda se explicita o tratamento dos dados e apresentação dos 

resultados. 

No terceiro capítulo, faz-se uma apresentação e discussão dos resultados. 

Por fim, apresentam-se as conclusões finais, bem como as limitações e 

constrangimentos sentidos durante o estudo, sugestões para futuros estudos, referências 

bibliográficas, apêndices e anexos. 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO E 

CURRICULAR 
 

1. Subtração: Conceito, propriedades, significados, aspetos 

operatórios e aplicação das propriedades da subtração no 

desenvolvimento do cálculo mental 

 

Como refere Vale e Pimentel (2004), a subtração é entendida como uma operação 

aritmética binária, sendo representada pelo sinal menos (-). Dados dois números inteiros 

(a e b), onde b ≤ a, o único inteiro c tal que a = b + c chama-se diferença entre a e b, 

escrevendo-se a – b = c. O número “a” designa-se por aditivo e “b” por subtrativo. 

As propriedades das operações aritméticas ajudam a simplificar os cálculos e a 

compreender melhor o que se está a fazer, pelo que é fundamental a sua aplicação correta. 

 

Propriedades 

No conjunto ℕ0, a subtração não goza de algumas propriedades, como é o caso da 

propriedade associativa. De facto, não é verdade que, para quaisquer números inteiros 

não negativos se tenha (a - b) - c = a - (b - c). Veja-se o exemplo seguinte, considerando: 

9 - 4 - 2. 

 Tem-se que (9 - 4) - 2 = 3 

Ao passo que 9 - (4 - 2) = 7 

Assim como também não goza da propriedade comutativa, porque nem sempre a 

- b = b - a. Por exemplo: 

 Tem-se 6 - 3 = 3 

 Ao passo que 3 - 6 = - 3  

Para Adams (2017), nem sempre o resultado de uma subtração de dois números 

naturais é um número inteiro não negativo. Por exemplo, 3 - 5 = - 2, que não pertence a 

ℕ0. Por isso, a subtração não é fechada no conjunto dos números inteiros não negativos, 

isto é, não goza da propriedade do fecho. 

A subtração também não goza da propriedade de existência de elemento neutro 

mesmo no conjunto ℕ0.  

De facto, tem-se 6 - 0 = 6. No entanto, 0 - 6 não é igual a 6, mas sim a -6. 
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Também não goza da propriedade de existência de elemento simétrico, desde logo 

porque o simétrico de um número inteiro positivo é um número inteiro negativo, que não 

pertence a ℕ0. Mesmo em ℤ, a - (-a) - a ≠ 0. Realmente, 2a ≠ -2a ≠ 0. 

Pode-se então concluir que as propriedades associativa, comutativa, existência de 

elemento neutro e de elemento simétrico não se aplicam à subtração. Também a 

propriedade do fecho não se verifica em no conjunto dos números inteiros não negativos. 

Importa enunciar a propriedade ou identidade fundamental da subtração – o 

aditivo é a soma do subtrativo com a diferença: se a - b = c, verifica-se que a = b + c. 

 

Significados 

A subtração está associada a situações de “tirar”, “completar” e “comparar”.  

No primeiro caso, como afirmam Moreira e Oliveira (2003), a situação de “Mudar 

tirando” envolve tirar uma determinada quantidade a outra. O exemplo seguinte ilustra 

esta situação (Vale & Pimentel, 2004, p.183): 

O João tem um saco com 12 bolas. Tirou 3 para dar ao irmão. Com quantas ficou? 

 

Fig. 1 Significado de Tirar (adaptada de Vale & Pimentel (2004, p.183)) 

 

 

Quando está em causa indicar quanto há a mais ou a menos numa quantidade em 

relação a outra, estamos perante a situação de “comparar” (Moreira e Oliveira, 2003). 

Veja-se o seguinte exemplo: 

 O Manuel tem 10 berlindes e o Joaquim tem 8. Quantos berlindes tem o Manuel 

a mais do que o Joaquim? 
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Fig. 2 Significado de Comparar (adaptada de Vale & Pimentel (2004, p. 183)) 

Numa outra situação, “completar”, parte-se de uma parcela conhecida e pretende-

se calcular o valor que permite obter o resultado, também conhecido. Veja-se o exemplo 

(Cabrita et al, 2008, p.26): 

A Tartaruga Chica percorreu 25 dos 30 metros de uma corrida. Quantos metros 

lhe falta percorrer? 

 

Fig. 3 Significado de Completar (adaptada de Cabrita et al (2008, p.26)) 

 

 

Aspetos Operatórios 

 Segundo Cabrita et al (2008), os alunos quando são confrontados com situações 

que envolvem a operação subtração e ainda não dominam algoritmos, desenvolvem 

estratégias de cálculo, que vão das mais simples às mais complexas, como:  

• Usar os dedos para mostrar o valor do aditivo, “baixando” os dedos que 

correspondem à quantidade a ser subtraída, seguida de contagem dos 

dedos “levantados”; 

• Contar, partindo do valor do subtrativo, até ao aditivo recorrendo aos 

dedos;  

• Contar “para trás” tirando ao aditivo uma a uma as unidades que 

correspondem ao subtrativo, sem o apoio manipulativo; 
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• Partir dos valores apresentados e ir adicionando, seguidamente, valores 

selecionados estrategicamente para chegar ao resultado desejado, fazendo 

composições, como por exemplo: 

68 - 46  46 mais 2 são 48; mais 10 são 58; mais 10 são 68. Dá 22. 

  

 Outra estratégia de subtração, de acordo com os mesmo autores, é usada quando, 

ao resolver problemas como “62 - 38”, as crianças começam por subtrair as dezenas do 

subtrativo, podendo ser modelado por “62 - 30 = 32”. De seguida, subtraem, do número 

resultante, as unidades do subtrativo, ou seja, “32 - 8 = 24”. Usando esta estratégia, as 

crianças precisam de compreender a decomposição dos números para chegarem ao 

resultado final “62 - 38 = 24”.  

Quanto maior for a compreensão do sistema de numeração decimal e das suas 

propriedades, maior é a probabilidade da criança usar estas estratégias informais de 

cálculo, principalmente quando se trata de uma composição, decomposição e/ou ambas, 

concorrendo, ciclicamente, para tal compreensão. 

Para Vale e Pimentel (2004), numa subtração sem mudanças, isto é, quando os 

algarismos que formam o aditivo não são menores que os do subtrativo, usa-se 

diretamente a definição de subtração como operação inversa da adição. A figura que se 

segue exemplifica este processo:  

 

 
 

No caso em que algum dos algarismos do aditivo é menor do que os do subtrativo, 

quando a obtenção do resultado exige mudanças, pode optar-se pelo método da troca ou 

da compensação. O material mulibásico poderá ajudar na sua resolução de uma forma 

mais significante. Veja-se os exemplos a seguir (Cabrita et al, 2008). 

Use-se o método da troca para calcular 43 - 29. Troca-se 1 dezena por 10 unidades, 

ficando (30 + 13) – (20 + 9) = (30 - 20) + (13 - 9) = 10 + 4 = 14. 

Fig. 4 Subtração sem mudanças (adaptada de Vale & Pimentel (2004, p. 184)) 
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Tirando partido, agora, do método da compensação, para calcular 43 - 29, pode 

acrescentar-se a mesma quantidade ao aditivo e ao subtrativo, ficando (40 + 10 + 3) - (20 

+ 10 + 9) = (40 - 30) + (13 - 9) = 10 + 4 = 14. 

 

 
 

Aplicação das propriedades da subtração no desenvolvimento do cálculo mental 
 

Segundo Vieira (2016), “o cálculo mental caracteriza-se por ser uma capacidade 

essencial para o desenvolvimento da competência numérica, sendo que implica a 

capacidade de efetuar operações (p. 18). A mesma autora acrescenta que “quando o 

cálculo mental é eficiente, o indivíduo utiliza, mentalmente, algoritmos que o auxiliam 

na resolução dos problemas/operações, sendo estes algoritmos chamados de algoritmos 

mentais, bastante diferentes dos aritméticos” (p. 18).  

Fig. 5 Método da troca (retirada de Cabrita et al (2008, p. 29)) 

Fig. 6 Método da compensação (retirada de Cabrita et al (2008, p. 29)) 
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O cálculo mental, para Buys (2008), apresenta-se como um “cálculo flexível e 

habilidoso baseado no conhecimento sobre as relações numéricas e as características dos 

números” (p. 103), expondo, por isso, algumas características distinguíveis de outros 

tipos de cálculo, nomeadamente, a operação com números e não com dígitos, o uso das 

propriedades das operações e relações numéricas, o suporte para um melhor 

conhecimento sobre números e factos numéricos elementares e o recurso a registos 

escritos, caso necessário. 

Vale e Pimentel (2004) afirmam que o cálculo mental é uma atividade 

fundamental. Esta competência aplica-se no quotidiano quando, por exemplo, fazemos 

compras, ou quando usamos calculadores e computadores. Neste caso, é crucial o cálculo 

mental para uma estimativa do resultado operado, para conseguirmos apreciar o resultado 

obtido na calculadora. Para as mesmas autoras, o recurso a “processos de cálculo de papel 

e lápis ou de calculadora obscurece muitas propriedades numéricas que podem ser 

utilizadas para realizar um cálculo” (p.187). 

Ainda referem Vale e Pimentel (2004) que o cálculo mental deve ser explorado 

desde muito cedo. O cálculo mental desenvolve estratégias pessoais, o que conduz a uma 

aquisição gradual do sentido do número, ou seja, a um desenvolvimento e 

aprofundamento de estruturas numéricas. 

 Existem algumas estratégias que poderão ajudar o cálculo mental. Veja-se alguns 

exemplos: 

1) Subtrair da esquerda para a direita 

45 - 31 = (40 - 30) + (5 - 1) = 10 + 4 = 14 

 

2) Compensar para igualar as unidades no aditivo e no subtrativo 

52 - 36 = (52 + 4) - 36 - 4 = 56 - 36 - 4 = 20 - 4 = 16 

 

3) Subtrair por partes 

48 - 24 = (48 - 20) - 4 = 28 - 4 = 24 

 

4) Compensar para obter dezenas no subtrativo 

42 - 28 = (42 + 2) - (28 + 2) = 44 - 30 = 14 
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2. Problemas/dificuldades inerentes aos processos de ensino e de 

aprendizagem da Subtração  

 

Almeida (2006) afirma que as dificuldades a Matemática podem estar ligadas ao 

aluno e às suas características de aprendizagem, aos métodos de ensino usados pelo 

professor e à complexidade dos tópicos matemáticos. Sanchez (2004) pormenoriza que 

as dificuldades podem ser 

“originadas no ensino inadequado ou insuficiente, seja porque à 

organização do mesmo não está bem sequenciado, ou não se proporcionam 

elementos de motivação suficientes; seja porque os conteúdos não se ajustam às 

necessidades e ao nível de desenvolvimento do aluno, ou não estão adequados ao 

nível de abstração, ou não se treinam as habilidades prévias; seja porque a 

metodologia é muito pouco motivadora e muito pouco eficaz” (p. 174).  

Relativamente às operações aritméticas, as principais dificuldades prendem-se 

com a identificação da(s) operação(ões) a privilegiar e com os próprios procedimentos de 

cálculo, conduzindo a resultados que os alunos podem nem questionar. De acordo com 

Cabrita et al (2008), tais dificuldades podem advir, designadamente, do nível de 

complexidade destas e da forma como são abordadas. 

Muitas vezes, avança-se para a introdução direta e precoce dos algoritmos 

convencionais como se fossem os únicos procedimentos a usar, não se explicita 

devidamente a relação com outras operações, não é devidamente explorado, e são 

apresentadas, aos alunos, apenas situações que envolvem o significado de tirar. Ora, 

quando a situação envolve o significado de comprar, muitas vezes os alunos tendem a 

usar a operação adição, principalmente, no caso de enunciados como o apresentado no 

ponto anterior. Provavelmente, por serem influenciados pela expressão “mais do que”. 

Um estudo realizado por Carpenter et al (1998) identifica, precisamente, que 

alguns alunos cometem mais incorreções no uso dos algoritmos quando este é introduzido 

de forma precoce como modo de calcular. Por outro lado, os alunos, quando usam 

estratégias alternativas antes do trabalho formal com os algoritmos apresentam uma 

melhor compreensão do sistema de numeração e têm mais sucesso em situações novas. 

Os mesmos autores afirmam que “as estratégias inventadas podem fornecer a base do 

desenvolvimento da compreensão das operações” (p.19). A insistência na utilização de 

algoritmos convencionais ou dominantes, se não forem devidamente compreendidos, 

podem provocar uma “inflexibilidade do pensamento”, impedindo que os alunos criem e 

implementem estratégias próprias e produtivas na resolução de problemas. Acresce que, 
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muitas vezes, ainda se constitui um obstáculo à própria leitura e interpretação dos 

enunciados com que se confrontam e consequentemente resolução e comunicação de 

resultado. 
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3. Formas de superar as dificuldades 

 

As dificuldades na aprendizagem em matemática podem ser diversas e não existe 

uma forma única de solucioná-las. É importante conhecer as suas peculiaridades para 

criar estratégias e condições para um melhor desempenho dos alunos. 

Experiências significativas, devidamente mediadas pelo professor, podem 

contribuir para o desenvolvimento de seres pensantes. Tais experiências podem ser 

corporizadas por tarefas o mais abertas e complexas possível que, como defende Dante 

(2000), admitam várias estratégias na resolução. 

O ensino e aprendizagem dos números e operações é de extrema importância no 

currículo de matemática nos primeiros anos de escolaridade, compreendida como “a área 

mais importante da aprendizagem matemática” (Sarama & Clements, 2009, citado por 

Ferreira & Pires, 2012, p. 43). 

Desde o pré-escolar, a Matemática deve ter em conta o desenvolvimento do 

sentido do número (McIntosh, Reys & Reys, 1992). Para isso, é fundamental proporcionar 

inúmeras situações, o mais diversificadas possível que levem as crianças a compreender 

os números, os vários significados que assumem, as relações entre eles, os vários 

significados das operações e o efeito das operações sobre os mesmos desenvolvem. 

As crianças, segundo o NCTM (2007), têm a predisposição de contar tudo o que 

as rodeia, sejam lápis ou marcadores que estão a utilizar, e é através desta repetição que 

aprendem “muitos dos conceitos numéricos fundamentais” (p. 91). Relativamente à 

adição e subtração, inicialmente, baseiam-se “nas estratégias de contagem para criar as 

suas próprias estratégias de resolução de problemas” (p. 92). A escola deve instigar a que 

isso aconteça, porque é uma etapa fundamental no desenvolvimento da “flexibilidade de 

pensamento sobre os números, que constitui uma característica fundamental do sentido 

de número” (NCTM, 2007, p. 92). Mas é fundamental evoluir-se no sentido da destreza 

de cálculo (Heinz, Star, & Verschaffel, 2009), usando-se procedimentos gradativamente 

mais formais, não descurando as estratégias de cálculo mental. Também é importante 

solicitar aos alunos que expliquem as estratégias utilizadas quer pelo próprio quer pelos 

colegas e entender as que são eficientes.   

Como refere Cabrita et al (2008), a identificação de cada uma das operações na 

resolução de situações do quotidiano, a consciência dos modelos operatórios e das 

propriedades, bem como das relações que se podem criar entre elas e a perceção dos 

efeitos de uma operação quando esta é aplicada a um par de números são aspetos que 
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contribuem para a compreensão das operações e que, portanto, devem merecer uma 

atenção especial. 

Por outro lado, perante uma situação problemática, para que a criança “saiba 

decidir conscientemente qual a operação a utilizar é necessário que (…) entenda os 

significados (sentidos) em jogo na situação e que conheça os significados (sentidos) dos 

instrumentos de que dispõe” (Loureiro, 1997, p.14). 

No que respeita à operação subtração, a sua compreensão e aplicação necessita do 

desenvolvimento de competências mais complexas por parte das crianças, uma vez que 

necessitarão de usar outras estratégias distintas daquelas que utilizam na adição.  

Este processo de apropriação de subtração deve iniciar-se partindo de uma grande 

diversidade de experiências/situações, informais, de natureza problemática, que permitam 

estabelecer uma relação entre as intuições das crianças, a linguagem informal e as 

operações que já conhecem.  

É ainda essencial explorar as propriedades, os vários significados, uma 

diversidade de algoritmos alternativos e, gradualmente, os vários passos que se podem 

dar até se chegar ao algoritmo convencional desta operação. Quando os alunos são 

confrontados com subtrações que envolvem transporte, é ainda fundamental explorar 

métodos de resolução diferentes, como o método da troca e o da compensação, apoiando-

se em material como o multibásico. Seguidamente, deve apresentar-se os procedimentos 

usando-se notação horizontal e, posteriormente, passar à disposição vertical até se chegar 

ao algoritmo convencional.   

Destaque-se que, em contexto educativo, especialmente nos primeiros anos de 

escolaridade, é importante apoiar-se a aprendizagem da matemática em materiais 

estruturados ou não estruturados, enquanto mediadores da resolução de tarefas 

desafiantes, em relação às quais se deve dar especial atenção às diversas etapas a seguir. 

De facto, quando se  

“adopta uma abordagem activa e dinâmica com recurso a materiais 

(material dourado material multibásico, ábaco) para a resolução de problemas, a 

compreensão efectiva dos passos que compõem cada operação tende a manter-se 

ao longo do tempo e a regular quer a criação de algoritmos novos quer a 

aprendizagem dos convencionais” (Cabrita et al, 2008, p.21).  

Serrazina (1991) afirma que os materiais manipuláveis são “objetos, instrumentos 

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

fundamentais nas diversas fases de aprendizagem” (p.37). Jacobs (1998), citado por Vale 

(2002), refere que os materiais manipuláveis são também “objetos usados pelos alunos 
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que lhes permitem aprender ativamente determinado conceito” (p.5). Segundo Vale 

(2002), os materiais manipuláveis são materiais concretos, de uso comum ou educacional, 

que, numa situação de aprendizagem, apelam para os vários sentidos dos alunos devendo 

promover o envolvimento ativo dos alunos. 

Para Reys (1974), citado por Pires (1994), estes materiais possibilitam “(a) 

diversificar as actividades de ensino; (b) realizar experiências em torno de situações 

problemáticas; (c) representar concretamente ideias abstractas; (d) dar oportunidade aos 

alunos de descobrir relações e formular generalizações; e (e) envolver activamente os 

alunos na aprendizagem” (p.289). 

Segundo Fuson et al (1997) citados por Oliveira (2013), relativamente à 

subtração, inicialmente, para a modelação de situações propostas, os alunos devem usar 

materiais mais simples. Mais tarde, devem recorrer a materiais estruturados como o 

material multibásico e material cuisenaire e materiais do mesmo tipo de base dez, 

representando dezenas e unidades e, posteriormente, centenas e milhares. Para além disso, 

devem usar diversas representações através de desenhos associados a unidades mais 

simples.  

No entanto, como afirma Vale (2002), “o professor deve conhecer os materiais de 

que necessita, saber usá-los e propor atividades específicas para chegar a determinado 

conceito” (p.19), pois, só assim, é que os materiais se podem constituir uma ferramenta 

essencial. Refere ainda que se deve dar ênfase ao uso dos materiais manipuláveis no 

ensino da matemática.  
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4. Estudos focados na subtração 

Importa referir um estudo desenvolvido por Oliveira (2013), com uma abordagem 

qualitativa e centrado na resolução de problemas envolvendo as operações adição e 

subtração com números naturais. Visava compreender estratégias de cálculo mental 

utilizadas por alunos de uma turma do 2.º ano de escolaridade e caracterizar a sua 

evolução, as dificuldades evidenciadas e a influência do contexto na seleção das 

estratégias. O estudo decorreu durante oito semanas e os dados incluíram os registos 

dos alunos na resolução dos problemas, gravações vídeo, áudio e notas de campo dos 

cinco alunos estudados, envolvendo a resolução semanal de um problema e duas 

cadeias de cálculo mental. Os resultados obtidos revelaram que: 

“(i) os alunos utilizam uma grande diversidade de estratégias, e que 

estas estão relacionadas com os significados dos problemas; (ii) há alunos 

que usam estratégias mistas nos seus cálculos; (iii) os alunos adequam 

progressivamente as suas estratégias aos números envolvidos nos 

problemas, embora nem todos tenham evoluído ao mesmo ritmo; (iv) o 

ambiente de aprendizagem parece ter influenciado a utilização de estratégias 

de cálculo mais eficientes, concretamente no uso da compensação (N10C); 

(v) nas tarefas com contexto os alunos denotam um maior conhecimento 

acerca das relações entre as operações, recorrendo diversas vezes à operação 

inversa, o que não é evidenciado nas expressões numéricas, nas quais o sinal 

de operação influenciou as resoluções” (id: Resumo). 

Também de natureza qualitativa, seguindo um paradigma interpretativo, foi 

desenvolvido, por Rodrigues (2014), um estudo com a principal finalidade de 

compreender as estratégias de cálculo mental usadas pelos alunos, nas várias 

operações envolvendo números naturais, e como é que as mesmas se desenvolvem. 

Formularam-se as seguintes questões de investigação: “i) Qual a importância da 

implementação de uma rotina de cálculo mental?; ii) Que estratégias de cálculo 

mental usam os alunos?; iii) De que modo podem evoluir essas estratégias?; iv) Qual 

a importância da discussão oral das estratégias utilizadas?” (id: Resumo). No decorrer 

deste estudo, os dados foram recolhidos através da observação, entrevista e recolha 

documental, sendo analisadas as estratégias de cálculo mental de duas alunas de uma 

turma do 3.º ano de escolaridade. Verificou-se que uma das alunas utilizou, 

preferencialmente, adições sucessivas e aplicou estratégias de decomposição (decimal 

e não decimal) do subtrativo. A outra aluna, nas operações de adição/subtração, 

evoluiu de adições/subtrações sucessivas para a aplicação de estratégias de 

decomposição decimal das parcelas, do subtrativo e do aditivo. Dando resposta às 

várias questões de investigação, constatou-se que os alunos podem apropriar-se de 
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novas estratégias, avançando, gradualmente, de estratégias elementares para 

estratégias mais complexas de cálculo mental. Os alunos desenvolveram o seu cálculo 

mental estabelecendo relações numéricas e usando as propriedades das operações. 

Considera-se, por isso, que os procedimentos utilizados foram fundamentais, 

sobretudo a implementação da rotina de cálculo mental e os momentos de partilha de 

estratégias. De facto, é através desta partilha que os alunos constroem um repertório 

de estratégias - desenvolvem as suas estratégias e apropriam-se de outras. Assim, os 

resultados obtidos permitiram concluir que os alunos “conseguiram através dos 

procedimentos utilizados, aumentar o seu reportório de estratégias, o que lhes confere 

um maior domínio sobre qualquer operação que tenham de resolver, uma vez que ao 

dominarem variadas estratégias, os alunos têm a oportunidade de as mobilizarem para 

as situações mais adequadas” (p. 265). 

Um estudo qualitativo desenvolvido por Vieira (2016) centrou-se na resolução de 

problemas envolvendo as operações adição e subtração e visava identificar estratégias 

iniciais e finais utilizadas por alunos do 2º ano de escolaridade e compreender as 

dificuldades que sentiram na resolução das tarefas propostas. Decorreu durante quatro 

semanas e meia e os dados foram recolhidos por observação participante, entrevistas 

clínicas e produções escritas dos dois alunos estudados relativas aos 14 problemas 

apresentados e explorados. No que diz mais diretamente respeito à subtração, os 

resultados obtidos permitiram concluir que: 

 “(…) (3) nos problemas de subtração com sentido completar e 

comparar os alunos tendem a utilizar estratégias aditivas, enquanto que nos 

problemas com sentido retirar não se verifica qualquer preferência; (4) as 

principais dificuldades relacionam-se com a interpretação de enunciados, a 

seleção e utilização correta das estratégias, a interpretação dos resultados e 

a justificação dos raciocínios; (5) os alunos tiveram oportunidade de 

conhecer e manipular um modelo de apoio ao cálculo, a reta numérica, que 

os conduziu à utilização de novas estratégias” (id: Resumo). 

Pechorro (2017) desenvolveu um estudo qualitativo com o propósito de identificar 

as estratégias utilizadas por alunos de uma turma do 2.º ano de escolaridade na resolução 

de cadeias numéricas e de problemas da subtração envolvendo cálculo mental. Este estudo 

decorreu durante quatro semanas e meia e os dados foram recolhidos por observação 

participante, entrevistas informais e produções de três alunos selecionados, relativas à 

resolução das tarefas propostas. No que respeita mais concretamente à operação 

subtração, os resultados desta investigação permitiram chegar à conclusão de que os três 

alunos estudados recorreram a diferentes representações horizontais e verticais para 
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resolver os problemas propostos. Os três alunos estudados mostraram, ainda, o uso de 

estratégias de cálculo mental pertencentes à categoria dos saltos e à categoria da 

decomposição. Ainda é de ressaltar que os resultados obtidos “evidenciam que os alunos 

recorrem, cada vez mais frequentemente, à reta numérica para apoiarem os seus cálculos, 

tal como foi sugerido na tarefa inicial” (id: Resumo). 
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5. A Subtração nas OCEPE e Programa e Metas Curriculares do 

Ensino Básico de Matemática 

 

Para Rosa et al (2016), as crianças desenvolvem noções matemáticas desde cedo 

e, na educação pré-escolar, é importante dar continuidade a estas aprendizagens e dar 

apoio às mesmas na sua ambição de aprender. Assim, (…) gradualmente, surge nas 

crianças capacidades operativas perante problemas do quotidiano, envolvendo adições e 

subtrações.” (Rosa et al, 2016, p.78).  

Os mesmos autores referem ainda que, em relação aos números e operações, 

progressivamente, as crianças desenvolvem capacidades operativas, quando estão em 

situações do dia-a-dia. Explicitam que  

“neste caso, as crianças necessitam inicialmente de concretizar as 

situações numéricas, aprendendo progressivamente a fazer representações 

(pictográficas, icónicas e simbólicas) dos problemas, ou sendo mesmo capazes de 

os resolver mentalmente. A utilização de materiais diversos favorece essas 

capacidades operativas como, por exemplo, construções de uma linha mental de 

número (cuisenaire, contas de enfiamentos), o reconhecimento da mancha sem 

necessidade de contagem – subitizing (dados, cartões com pintas e dominós)” 

(Rosa et al, 2016, p. 77). 

Relativamente ao ensino básico, de acordo com Damião et al (2013), a matemática 

favorece a interpretação da sociedade e contribui para o crescimento de cidadãos 

informados e responsáveis. 

No 1.º ciclo do Ensino Básico, inicia-se o ensino formal da subtração, cabendo ao 

professor o papel importante de proporcionar bases que permitam que os alunos se tornem 

capazes de interpretar situações distintas e responder às mesmas de forma eficaz. Em 

particular, “é fundamental que os alunos adquiram durantes estes anos fluência de cálculo 

e destreza na aplicação dos quatro algoritmos, próprios do sistema decimal, associados a 

estas operações” (Damião et al, 2013, p.6). 

Tendo em conta o Programa e as Metas Curriculares do Ensino Básico de 

Matemática (2013), para o 2.º ano de escolaridade, no domínio Números e Operações, 

encontra-se definido o subdomínio da subtração e o respetivo objetivo geral - subtrair 

números naturais. Anunciam-se como descritores: subtrair fluentemente números naturais 

até 20; subtrair mentalmente 10 e 100 de um número com três algarismos; subtrair dois 

números naturais até 1000 e problemas de um ou dois passos envolvendo situações de 

tirar, comparar ou completar. 
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É ainda importante mencionar que é “necessário que as estratégias informais de 

cálculo constituam parte integrante do currículo escolar para a solução das operações 

aritméticas em detrimento da introdução precoce dos algoritmos e da tabuada formal” 

(Cabrita et al, 2008, p. 22). Acrescentam ainda, os mesmos autores, que uma abordagem 

desta natureza, ajustando os vários recursos de cálculo, terá como resultado uma 

verdadeira compreensão das operações. 
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CAPÍTULO II – MÉTODO 
 

Neste capítulo, primeiramente, apresentam-se e fundamentam-se as opções 

metodológicas deste estudo, tendo em conta os objetivos de investigação definidos. 

Seguidamente, procede-se à caracterização dos participantes e das técnicas e instrumentos 

de recolha de resultados. Por fim, após a descrição do estudo, refere-se o processo de 

tratamento de dados e a forma como os resultados serão apresentados. 

 

1. Opções metodológicas 

 

Recorde-se que este estudo tem como principal propósito contribuir para colmatar 

dificuldades inerentes à operação subtração, inserida no domínio dos Números e 

Operações no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Pretende-se compreender a influência de uma 

sequência didática centrada nos vários significados da operação subtração e na sua 

modelação, que proporciona a resolução de tarefas desafiantes por recurso a materiais 

manipuláveis, numa mais aprofundada apropriação dessa operação e no desenvolvimento 

da capacidade de resolução de tarefas que a envolvam. E compreender o papel dos 

materiais manipuláveis nesse processo. 

Para a consecução deste objetivo, optou-se por um design de estudo de caso 

qualitativo, subordinado a um paradigma construtivista-interpretativo. 

Segundo Coutinho (2011), um paradigma de investigação constitui num “conjunto 

articulado de postulados, de valores conhecidos, de teorias comuns e de regras” aceites 

universalmente pelos elementos de uma comunidade científica.  

Existem vários paradigmas, o paradigma positivista, construtivista-interpretativo 

e o sócio crítico. Para este estudo, escolheu-se o paradigma construtivista-interpretativo 

ou, como refere Coutinho (2014, p.16) “hermenêutico, naturalista, qualitativo ou ainda, 

mais recentemente, construtivista”. 

Este paradigma de investigação tem por objetivo a compreensão do 

comportamento e da experiência humana, com o apoio de uma observação empírica para 

que o investigador reflita com maior clareza e profundidade sobre o processo, havendo 

necessidade de permanecer com este durante um período de tempo alargado com os 

sujeitos, em contexto natural, para recolher dados, de forma fundamentada (Bodgan & 

Biklen, 1994). 
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1.1. Investigação qualitativa 

 

Segundo Bogdan & Biklen (1994), a investigação qualitativa apresenta algumas 

características fundamentais: (1) Naturalista – os dados são retirados do ambiente natural, 

porque os investigadores preocupam-se com o contexto e defendem que as ações se 

compreendem melhor quando são observadas no ambiente natural; (2) Descritiva – os 

dados são palavras ou imagens e estes são tratados de forma minuciosa e na totalidade. 

Qualquer dado, por mais insignificante que seja, pode ser fundamental para a 

compreensão do objeto de estudo – “A palavra escrita assume particular importância na 

abordagem qualitativa, tanto para o registo dos dados como para a disseminação dos 

resultados” (p. 49); (3) Processual – o processo  tem sido particularmente vantajoso na 

investigação educacional, em detrimento do próprio produto; (4) Indutiva – a análise dos 

dados é feita de forma indutiva, ou seja, a formulação de teorias parte do empírico  

“Está-se a construir um quadro que vai ganhando forma à medida que se 

recolhem e examinam as partes. O processo de análise de dados é como um funil: 

as coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão-se tornando mais fechadas e 

específicas no extremo.” (p. 50); 

(5) Questionante – atribui-se importância ao significado que as pessoas dão às 

suas ações no que respeita ao tema em estudo (perspetivas dos participantes), 

compreendendo assim a dinâmica interna da situação que é, muitas vezes, invisível ao 

observador exterior – “Os investigadores qualitativos em educação estão continuamente 

a questionar os sujeitos de investigação, com o objetivo de perceber ‘aquilo que eles 

experimentam, o modo como eles interpretam as suas experiências e o modo como eles 

próprios estruturam o modo social em que vivem’” (p. 51). 

 

1.2. Estudo caso 

 

Segundo Ponte (2006), o estudo de caso qualitativo é uma estratégia (um design) 

de investigação que tem vindo a ganhar reconhecimento crescente na comunidade 

educativa, sendo muito frequente, em particular, nas investigações em educação 

matemática. Segundo o mesmo autor, “(…) os estudos de caso têm sido usados, em 

particular, para investigar questões de aprendizagem dos alunos” (Ponte, 2006, p. 3). É o 

caso deste estudo. O estudo caso é uma investigação que tem como objetivo compreender, 

em profundidade, o “como” e “porquê”. 

É uma investigação que se foca numa situação específica, procurando descobrir o 

que nela há de mais essencial e característico. 
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Yin (2010) refere que estudo de caso é uma investigação empírica na qual os 

limites entre o fenómeno em estudo e o respetivo contexto não estão definidos de forma 

explícita. Este autor afirma que o estudo de caso se desenvolve com base num quadro 

teórico que serve de orientação na recolha e análise de dados, devendo estes provir de 

múltiplas fontes de evidências.  

 

2. Participantes do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido com uma turma de 2.º ano do 1.º CEB, numa Escola 

Básica, do distrito de Aveiro. Foram considerados como principais participantes os alunos 

da turma, particularmente os alunos caso. 

 

2.1. Caracterização da escola e do meio envolvente 

 

A Escola situa-se numa cidade da região Centro de Portugal Continental, mais 

concretamente numa união de freguesias perto do centro da cidade com 45,32 km2 de 

área e cerca de 18 756 habitantes (2011), com uma densidade de 413,9 hab/km2. 

A escola é constituída por dois edifícios, um destinado à educação pré-escolar, de 

construção recente, e outro destinado ao 1.º CEB. O edifício do 1.º CEB é composto por 

dois andares. No primeiro, existe o gabinete da coordenadora, a secretaria, o polivalente 

e salas de aula e, no piso de cima, está a biblioteca, a cantina, a sala de professores e salas 

de aula. No edifício, existe um total de nove salas de aula, duas para o primeiro, segundo 

e terceiro anos de escolaridade e três para o quarto ano de escolaridade. Dispõe de um 

espaço exterior partilhado por todas as salas da escola. Este espaço é constituído por um 

campo de futebol, com duas balizas, um parque infantil e uma estufa. O espaço exterior 

é bastante amplo e, na sua maior parte, em terra batida. Não é coberto. Por isso, nos dias 

de chuva, os alunos permanecem dentro da escola. Para que todas as crianças tenham o 

mesmo aproveitamento dos espaços mencionados anteriormente (campo de futebol e 

parque infantil), existe um horário em que, a cada ano de escolaridade, está atribuído um 

dia da semana.  

No que diz respeito à sala em que foi implementado o estudo, é espaçosa, 

acolhedora e tem bastante luminosidade. Possui duas janelas por onde entra o sol durante 

uma grande parte do dia. A planta da sala apresenta mais lugares que alunos. No entanto, 

a professora salienta a importância de manter alguns alunos afastados, para que a 
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concentração seja maior. Existe um elevado número de mesas na sala para que os alunos 

sejam distribuídos de forma a tentar diminuir os níveis de distração.  

As mesas encontram-se, habitualmente, dispostas no centro da sala, em filas 

horizontais paralelas, para que todos os alunos consigam ter boa visibilidade para ambos 

os quadros (interativo e branco), ocupando grande parte da mesma. Junto à parede oposta 

aos quadros, encontra-se uma estante com livros escolares e alguns móveis com materiais, 

aos quais apenas a professora tem acesso. A sala apresenta também dois móveis com doze 

compartimentos cada, nos quais os alunos guardam os seus livros e caderno diário. A 

disposição dos lugares na sala de aula não é fixa, sofrendo alterações quando a professora 

considera que é importante trocar algum aluno de lugar.  

As atividades desenvolvidas na sala mencionada no presente documento seguem 

uma determinada rotina, de acordo com o horário. O horário, por vezes, sofre alterações 

perante alguns atrasos ou imprevistos que possam surgir.  

 

2.3. A Professora 

  

Este estudo decorreu no ano letivo 2017/2018, enquanto aluna do 2.º ano do 

mestrado em Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico. A futura 

professora/investigadora é licenciada em Educação Básica pela Universidade de Aveiro, 

tendo concluído aquele curso em 2016. Teve uma participação direta neste estudo na 

medida em que observou, planeou e implementou, com a colaboração da respetiva 

orientadora, colega de estágio e professora cooperante, todo o processo. 

 

 

2.4. A Turma 

 

A turma é composta por vinte e seis alunos (quinze rapazes e onze raparigas), com 

idades compreendidas entre os sete e oito anos, residentes, na sua grande maioria, no 

município de Aveiro. Existem duas crianças com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), que integram a unidade de multideficiência da escola. Estes alunos acompanham 

a turma apenas em algumas atividades e sempre com o auxílio de outra Professora. 

Existem também duas crianças da turma com apoio especial, pois têm dificuldades de 

aprendizagem. 

De acordo com a Avaliação em Educação Pré-Escolar (SAC) (Anexo I), a turma 

revela um bom nível de bem-estar e implicação (3/4), existindo alguns casos que se situam 
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no nível 5, o mais elevado. Apesar de ser uma turma do 1.º CEB, utilizou-se aquela tabela 

para facilitar a compreensão das características de cada aluno. É uma turma interessada e 

com um nível de aprendizagem satisfatório, embora cada aluno apresente ritmos de 

aprendizagem e trabalho diferentes.  

De um modo geral, a turma é um pouco irrequieta e bastante conversadora, o que 

perturba o funcionamento da aula, uma vez que tem de se chamar a atenção 

frequentemente. No entanto, são alunos carinhosos, com vontade de aprender coisas 

novas, atentos e bastante participativos. 

Desde o primeiro dia, os alunos mostraram uma grande empatia. Esta empatia 

facilitou a criação de uma boa relação, o que foi fundamental para o desenvolvimento do 

estudo. 

 

2.5. Os Casos 

  

O objetivo de um estudo caso é perceber em maior profundidade o(s) caso(s) 

selecionado(s), pelo que surgiu a questão de quais os casos a selecionar para este estudo. 

Devem-se escolher casos que consintam ao investigador criar inferências e interpretações 

através de uma análise pormenorizada do trabalho por eles efetuado.  

 Considerando os objetivos desta investigação, definiram-se dois critérios 

principais para selecionar os casos: modo de resolução das tarefas e capacidade de 

comunicar ideias, na forma oral ou escrita. 

 Através da observação direta de algumas características referidas anteriormente, 

selecionaram-se, inicialmente, oito dos vinte e seis alunos. Posteriormente, e decorrente 

de focus group, entrevistas e análise de produções dos alunos, o estudo focou-se em três 

alunos caso – Luís, a Vanessa e o Daniel. Os nomes referidos são fictícios para se garantir 

o anonimato dos participantes, por questões éticas. 

 

 

3. Técnicas e instrumentos de recolha de resultados 

 

Existem três principais técnicas de recolha de dados num estudo qualitativo: a 

observação, a recolha documental e a inquirição (Bogdan & Biklen, 1994; Coutinho, 

2011; Quivy & Campenhoudt, 2005). 

Por outro lado, segundo Vale (2004), o investigador tem diversas técnicas e 

instrumentos para recolher dados, “mas são as observações, as entrevistas e os 
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documentos (ou artefactos) as três formas privilegiadas de investigação qualitativa” (p.7). 

Neste estudo, recolheram-se os dados através da técnica de recolha documental, 

inquirição e observação direta e participante, com instrumentos como registos no diário 

de bordo, produções dos alunos, focus group e entrevistas. 

 

3.1. Observação direta 
  

A observação realizada no âmbito deste estudo foi direta e participante. Esta é “a 

melhor técnica de recolha de dados do indivíduo em atividade (…) pois permite comparar 

aquilo que diz, ou que não diz, com aquilo que faz” (Vale, 2004, p.9). Segundo a mesma 

autora, o investigador pode fazer observações adotando uma posição passiva 

relativamente ao que pretende, sendo uma participação direta não participante, ou uma 

posição interativa, em que assume um papel participante.  

 Neste contexto, a futura professora investigadora optou por uma observação 

participante, dinamizando as aulas, interagindo com os alunos através de diálogo e 

orientando-os na resolução de tarefas, o que permitiu uma perceção melhor das 

perspetivas dos mesmos.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), sempre que possível, neste estudo, 

tomaram-se notas de informações consideradas pertinentes que, depois, foram registadas 

com mais pormenor no Diário de Bordo. 

As notas incidiram, sobretudo, sobre aquilo “que o investigador ouve, vê, 

experiência e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados de um estudo 

qualitativo” (id, p.150). Possibilitam ao investigador “acompanhar o desenvolvimento do 

projeto, visualizar como é que o plano de investigação foi afetado pelos dados recolhidos, 

e a tornar-se consciente de como é que ele ou ela foram influenciados pelos dados” (id, 

p.151).  

 A recolha das informações no contexto foi registada pela futura professora 

investigadora, durante e no fim das aulas ou no final do dia em que aconteceu a 

observação e, seguidamente, foram desenvolvidas mais pormenorizada e detalhadamente 

situações ocorridas, para tentar fazer um retrato, o mais fiel possível dos acontecimentos.  

A professora investigadora ainda apoiou a observação com fotografias e gravações 

vídeo. 
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3.2. Recolha Documental 
  

A recolha documental é um ponto de partida essencial, uma vez que enriquece os 

registos das atividades desenvolvidas (Stake, 2007). Os principais documentos recolhidos 

foram as produções dos alunos, resultantes das resoluções das tarefas desenvolvidas ao 

longo da implementação da sequência didática. 

 Esta técnica é determinante numa investigação, pois ajuda na recolha de 

informações verídicas em documentos, completando dados recolhidos por outras 

técnicas. Como afirma Yin (2010), “para os estudos caso, o uso mais importante dos 

documentos é para corroborar e aumentar a evidência das fontes” (p. 128). 

 A presença desta técnica é “necessária em qualquer investigação (…) [exige] o 

recurso a documentos [e isso] é uma tarefa difícil e complexa que exige do investigador 

paciência e disciplina (Pardal & Lopes, 2011, p.13). 

 

3.3. Inquirição 

 

Relativamente à técnica de inquirição, os instrumentos utilizados foram o focus 

group e a entrevista. 

 

Focus Group 

 

Subordinado à técnica de inquirição, o focus group, segundo Carey & Absury 

(2016), é uma entrevista em grupo destinada à recolha de informações, atitudes, ideias, 

entre outras. Os inquiridos são membros que, de alguma maneira, se envolveram no 

estudo. Possibilita ao investigador recolher as ideias dos participantes que, possivelmente, 

não conseguiria em entrevistas individuais. 

No presente estudo, a utilização desta técnica de recolha de dados teve por 

objetivo analisar quais os alunos que estavam mais à vontade para falar, bem como da 

sua capacidade de partilhar ideias, para selecionar os casos. Para tal, foi construído um 

guião, com algumas questões a serem colocadas aos grupos de entrevistados. No entanto, 

para além das questões previamente preparadas, poderiam surgir novas questões de 

acordo com o que ia sendo respondido pelos alunos. Foram constituídos cinco grupos de 

quatro elementos cada e cada grupo era constituído por elementos com mais dificuldade 

em transmitir ideias e por elementos mais capazes de interagir e comunicar. 
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Entrevista 

 

Yin (2010) refere entrevistas como uma das fontes mais importantes de 

informação para o estudo de caso, podendo tomar a forma de conversas guiadas. Podem 

consistir na estratégia dominante para a recolha de dados ou ser utilizadas em conjunto 

com a observação participante, recolha documental e outras técnicas (Bogdan & Biklen, 

1994). 

As entrevistas, segundo Barbosa (2010), têm um papel fundamental na 

investigação, pois permitem ao investigador “perceber os significados que os indivíduos 

atribuem às experiências” (p.106). Coutinho (2011) afirma que o grau e estruturação de 

uma entrevista dependem dos objetivos do estudo: (1) não estruturada se o objetivo for 

saber o ponto de vista dos participantes sobre um assunto; (2) semiestruturada se o 

objetivo for a aquisição de dados comparáveis de diferentes participantes.  

Para este estudo, a investigadora realizou entrevistas pouco estruturadas para 

perceber os raciocínios feitos pelos casos escolhidos na resolução de todas as tarefas. A 

investigadora recorreu, neste caso, a gravações áudio, admitindo um registo fiel dos 

dados, e posterior transcrição dos mesmos. 

 

4. Descrição do estudo 

 

Este estudo desenvolveu-se numa Escola Básica do distrito de Aveiro, concelho 

de Aveiro, com alunos do 1.º CEB. Decorreu entre 30 de abril e 3 de maio de 2018, 

dividindo-se em três grandes pontos: planificação das sessões e construção dos materiais 

necessários a utilizar; implementação do estudo empírico e recolha de dados e análise dos 

resultados. No primeiro ponto, recorreu-se à revisão de literatura, que serviu como suporte 

teórico à planificação das sessões e à construção dos recursos didáticos a utilizar. 

Para o estudo empírico, após a caracterização dos alunos, planificaram-se cinco 

sessões, tendo em conta o tema do estudo, operação subtração, integrando materiais 

manipuláveis para apoiar a resolução de tarefas envolvendo vários significados daquela 

operação (ver Apêndices III – Sequência didática). 

No âmbito da educação matemática, de acordo com alguns autores, sugere-se a 

utilização de tarefas desafiadoras, dadas as suas vantagens para a aprendizagem dos 

alunos (Canavarro, 2011; Ponte, 2005). Concordando com estes autores, procurou-se 

formular tarefas desta natureza, deixando “uma parte importante do trabalho de 
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descoberta e de construção de conhecimento para os alunos realizarem” (Ponte, 2005, p. 

13). Estes autores também estimulam uma reflexão e discussão coletiva sobre o trabalho 

realizado posterior à realização das tarefas propostas, pelo que esta discussão pode 

favorecer uma apropriação mais consistente de conceitos e um desenvolvimento de 

capacidades matemáticas, principalmente, de comunicação (Canavarro, 2011). 

Importa salientar que a elaboração da sequência didática apresentada foi pensada 

em função das competências a desenvolver e dos recursos a usar, tendo em atenção, o 

público-alvo a que se dirigia. A sequência didática apresentada aos alunos foi construída 

no seguimento da literatura consultada, da literatura do Programa e das Metas 

Curriculares (2013) e do programa da professora cooperante, da sala onde foi 

implementado o estudo. 

 Toda a resolução das tarefas que, de seguida, será apresentada, desenvolveu-se 

em contexto individual.  

A primeira sessão (ver Apêndices III – Sequência didática – plano de aula do dia 

30 de abril) implementada realizou-se no dia 30 de abril de 2018, no período da manhã e 

durou, aproximadamente, 90 minutos. A implementação desta sessão teve intenções 

diagnósticas, com a finalidade de averiguar as estratégias usadas pelos alunos na 

resolução de tarefas de um ou dois passos envolvendo os vários significados da subtração 

– tirar, comparar e completar – recorrendo a materiais manipuláveis e, consequentemente, 

detetar dificuldades dos mesmos relativamente a este conteúdo. 

Apresentaram-se três tarefas com subtração sem transporte: uma envolveu o 

significado de tirar; outra o significado de comparar e outra o significado de completar, 

podendo ser resolvidas com estratégia de cálculo mental e com recurso a materiais 

manipuláveis não estruturados como palhinhas, rolhas de cortiça, tampas de plástico, 

botões, caricas e fita métrica.  

No momento da implementação, a professora estagiária investigadora (PEI) 

entregou uma folha com as três tarefas a cada aluno (21), leu as questões e solicitou que 

as realizassem individualmente, recorrendo a material manipulável, disponível em cima 

de uma mesa. Pediu-se aos alunos que efetuassem os cálculos necessários e apresentassem 

o maior número possível de estratégias. Aquando da realização, foram feitas algumas 

questões para se perceber que estratégia foi usada ou a forma como pensaram. Quando 

todos terminaram as tarefas, foram selecionados alguns alunos que apresentaram e 

justificaram, no quadro, estratégias interessantes que serviram para a discussão que se 



30 

 

seguiu. Essas estratégias envolveram, essencialmente, esquemas, estratégias aditivas e 

subtrativas. 

Explicitando, na primeira tarefa, a estratégia envolveu o recurso a materiais 

manipuláveis, nomeadamente tampas de plástico. Seguidamente, usando a imagem do 

enunciado, partiu-se da parcela conhecida e avançou-se até se obter o resultado desejado 

adicionando, sucessivamente, 13 até se chegar à solução, sendo 13 + 13 + 13 + 13 = 13 + 

39 = 52, pelo que 52 - 13 = 39, respetivamente. 

Na segunda tarefa, usou-se um esquema, envolvendo decomposição e subtrações 

sucessivas, e tirou-se partido do cálculo mental – 97 - 72 = (97 - 70) - 2 = 27 - 2 = 25. 

Por fim, na terceira tarefa, continuou-se com o desenvolvimento do cálculo mental 

e resolveu-se a subtração, operando-se, ordem a ordem, da esquerda para a direita – 94 - 

42 = (90 - 40) + (4 - 2) = 50 + 2 = 52. 

Nesta primeira sessão, os alunos apresentaram algumas dificuldades na 

interpretação do enunciado e em explicar os processos de resolução das tarefas 

apresentadas, provavelmente, por ser um tipo de tarefa pouco usual no seu processo de 

ensino e aprendizagem. Os próprios alunos referiram não ter tido, ainda, contacto com 

este tipo de tarefas.  

A segunda sessão realizou-se no mesmo dia, mas no período da tarde (ver 

Apêndices III – Sequência didática – plano de aula do dia 30 de abril). Nesta sessão, os 

alunos (21) foram confrontados com as mesmas tarefas, mas podiam recorrer ao material 

multibásico (MAB). Teve por objetivo averiguar se os alunos recorriam a este tipo de 

material para a execução das tarefas, o que era de extrema importância para a resolução 

das tarefas das sessões seguintes. Primeiramente, a PEI apresentou o MAB aos alunos e 

distribuiu-o por cada um. Os discentes já tinham conhecimento do MAB, apesar de não 

ser frequente o seu uso. Por isso, a PEI discutiu com os mesmos o sistema de trocas (1 

barra, que representa 1 dezena, podia-se trocar por 10 cubos pequenos, que representam 

10 unidades). Fez questões sobre o manuseamento do material e chamou alguns alunos 

ao quadro para exemplificarem o uso deste perante uma subtração. No momento de 

desenvolvimento de cada tarefa, a PEI, a colega de estágio, a professora cooperante e a 

professora orientadora circularam pela sala de modo a acompanhar o trabalho 

desenvolvido pelos alunos, fez algumas questões sobre os cálculos que estavam a fazer, 

tirou notas e depois desenvolveu-as no seu diário de bordo. No fim, em conjunto, foram 

corrigidas e discutidas todas as tarefas no quadro.  
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Para a discussão, foram valorizadas estratégias de cálculo mental e o uso do 

material multibásico, tal como na sessão anterior.  

Na primeira tarefa, usou-se a estratégia de decompor e efetuar subtrações 

sucessivas, apoiada num esquema – 52 - 13 = (52 - 10) - 3 = 42 - 3 = 39. 

Na segunda e terceira tarefas, usou-se a estratégia de operar dentro da mesma 

ordem, da esquerda para a direita. Na segunda tarefa, representou-se a subtração 97 - 72 

com o material multibásico e, no quadro, desenhou-se 9 barras e 7 cubos pequenos. 

Seguidamente, retirou-se 7 barras das 9, ficando com 2 barras e, posteriormente, retirou-

se 2 unidades das 7, ficando com 5 unidades, correspondendo a 20 + 5 = 25 peças. O 

mesmo foi feito na terceira tarefa – 94 - 42 = (90 - 40) + (4 - 2) = 50 + 2 = 52. 

No decorrer desta sessão, os alunos não revelaram muitas dificuldades, uma vez 

que o enunciado das tarefas era o mesmo. Constatou-se que foram poucos os alunos que 

recorreram ao MAB, no entanto, tiveram sucesso na execução das tarefas. 

Prosseguiu-se para uma etapa mais complexa, na terceira sessão (ver Apêndices 

III – Sequência didática – plano de aula do dia 2 de maio, manhã), em que foram 

apresentadas tarefas, com os vários significados da subtração, que envolviam estratégias 

de cálculo mental, mas com subtrações que já envolviam transporte. Esta sessão tinha por 

objetivo averiguar se os alunos conseguiam, sozinhos, efetuar todas as operações, com 

recurso apenas do MAB. Como, até aqui os discentes, não tinham sido confrontados com 

subtrações que envolvessem transporte, o recurso ao MAB seria de extrema importância 

para efetuarem os cálculos e obterem o resultado com sucesso. Para isso, a professora 

estagiária investigadora distribuiu uma folha com as tarefas e deixou que os alunos as 

resolvessem. No momento de desenvolvimento de cada tarefa, a PEI, a colega de estágio, 

a professora cooperante e a professora orientadora, circularam pela sala de modo a 

acompanhar o trabalho desenvolvido pelos alunos e para conseguir compreender os 

processos de resolução. Inicialmente, os alunos revelaram dificuldades em efetuar as 

subtrações, uma vez que não conseguiam arranjar uma estratégia para o cálculo e não 

percebiam que, aqui, o MAB seria uma ferramenta de extrema importância. No entanto, 

alguns procederam à resolução e apresentaram os cálculos em disposição expandida e 

obtiveram sucesso. Após se verificar que, no geral, as tarefas estavam terminadas, a PEI 

começou por corrigir as tarefas no quadro com a participação dos alunos e partiu da 

correção para a abordagem de um dos métodos que permite realizar a subtração com 

transporte – o método da troca (ver figura 5 do capítulo anterior). Assim, começou por 

dividir o quadro em três espaços. No primeiro espaço, desenhou um esquema/modelo 



32 

 

com recurso ao MAB. Partindo do esquema, explicou as trocas que podiam ser feitas até 

se chegar ao resultado final. De seguida, no segundo espaço, passou para a notação 

expandida do procedimento realizado. Finalmente, no terceiro espaço, avançou para a 

respetiva disposição vertical. À medida que a PEI ia explicando todos os passos que 

podiam ser dados usando o método de troca, os alunos acompanhavam, fazendo a 

correção das tarefas numa folha branca com o apoio do MAB. 

Na quarta sessão, dia 3 de maio de 2018 (ver Apêndices III – Sequência didática 

– plano de aula do dia 3 de maio), no período da manhã, começou-se por relembrar o 

método abordado na sessão anterior. Foi um aluno que se voluntariou ao quadro e a PEI 

pediu que resolvesse a subtração 87 - 59 (mesma da última tarefa da sessão anterior). O 

aluno sabia que não podia tirar 9 unidades de 7 e, por isso, em notação vertical, fez a 

troca, no aditivo, de uma dezena por dez unidades. Seguidamente, a PEI apresentou uma 

folha com apenas duas tarefas. O espaço dedicado à resolução de cada uma delas estava 

dividido em duas partes e, inicialmente, os alunos resolveram cada tarefa preenchendo 

apenas um dos espaços. O segundo espaço seria para registar uma nova resolução da 

subtração com transporte, o método da compensação. Os alunos deveriam começar por 

usar o método da troca para resolver os problemas. Quando terminaram esta primeira 

resolução, procedeu-se à sua correção coletiva. Posteriormente, a professora estagiária 

investigadora distribuiu o material multibásico aos alunos, dividiu novamente o quadro 

em três espaços e passou pelas mesmas representações – desenho, notação horizontal e 

notação vertical – até chegar ao algoritmo convencional. Mencionou que este era outro 

método pelo qual os alunos podiam optar para realizar cálculos relativos a subtrações que 

envolvessem transporte e, a partir daqui, optavam pelo que lhes fosse mais favorável. 

Pretendia-se que, no final, os alunos resolvessem novamente as tarefas preenchendo o 

outro lado da folha efetuando os cálculos por recurso ao método aprendido. Após a análise 

das produções dos alunos, verificou-se que, devido ao curto período de tempo para a 

abordagem dos métodos, os alunos ficaram confusos e tiveram dificuldade em perceber 

qual seria o mais benéfico na execução deste tipo de cálculos. É de salientar que, nesta 

sessão, as tarefas propostas envolviam subtrações na ordem das centenas. 

A última sessão, dia 3 de maio de 2018 (ver Apêndices III – Sequência didática – 

plano de aula do dia 3 de maio, tarde), atendendo aos objetivos da investigação, serviu 

para analisar e avaliar o desenvolvimento dos discentes ao longo de todo o processo 

resolução de várias tarefas envolvendo a operação subtração. Para tal, foram apresentadas 

três tarefas, a serem resolvidas com recurso ao papel e lápis e que envolviam os 
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significados tirar, comparar e completar da operação subtração e cálculos envolvendo 

transporte. Para resolverem as tarefas, os alunos poderiam efetuar os cálculos que 

achassem necessários para conseguirem chegar ao resultado final, mas sugeria-se que 

recorressem ao algoritmo convencional da subtração em todas as alíneas, nem que fosse 

para confirmar resultados.  

 As produções dos alunos foram recolhidas para efeitos da investigação. Salienta-

se que as resoluções de todas as tarefas foram realizadas em suporte escrito. 

Concluída a implementação da sequência didática, realizou-se um focus group, 

com grupos de quatro alunos. Ainda nesta fase final, realizou-se uma entrevista individual 

aos alunos selecionados, para compreender melhor algumas das suas produções.  

 

5. Tratamento dos dados e apresentação dos resultados 

 

Após a recolha de dados, faz-se uma análise e interpretação dos dados em função 

das questões orientadas do estudo de caso. 

 De acordo com Miles & Huberman (1994), o processo engloba “selecting, 

focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up 

field notes or transcription” (p. 10).  Para os mesmo autores, seguidamente, passa-se à 

apresentação dos resultados e, consequentemente, a sua interpretação/verificação.  

 A análise de dados, como referem Bodgan & Biklen (1994), 

“é o processo de busca e de organização sistemático de transcrições de 

entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo acumulados, 

com o objetivo de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais 

e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou” (p.205). 

 Os dados recolhidos foram sujeitos a análise de conteúdo, orientada por 

categorias, emergindo das questões e objetivos de investigação, mas também dos próprios 

dados. As categorias e subcategorias definidas, em função dos significados de subtração 

envolvidos foram os seguintes: 

• Leitura e interpretação do enunciado 

o Identificação dos dados, condições e o que se pretende saber 

• Conceção e aplicação de uma estratégia de resolução da tarefa 

o Uso da disposição horizontal 

o Uso da disposição vertical 

o Recurso ao método da troca 

o Recurso ao método da compensação 

o Uso de outras estratégias de resolução 
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o Avaliação do resultado à luz do problema 

o Justificação dos processos de resolução 

o Apresentação de uma resposta plausível 

• Uso de material didático 

o Recurso a materiais manipuláveis não estruturados 

o Recurso ao material multibásico (MAB) 

 

Os resultados serão essencialmente descritivos e apresentam-se evidências de 

afirmações feitas a partir de digitalizações de produções dos alunos, print screens de 

registos vídeo e fotografias e transcrições diretas de diálogos com os alunos. 
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CAPÍTULO III - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 
 

 

 Neste capítulo, é feita uma descrição e interpretação dos resultados obtidos, tendo 

em vista a consecução dos objetivos de investigação definidos, tentando-se perceber a 

evolução, de cada um dos casos, relativa à aplicação do algoritmo convencional da 

subtração com transporte. Para além disso, pretende-se compreender o papel dos 

materiais manipuláveis. 

Começa-se com uma breve apresentação do aluno caso e, posteriormente, analisa-

se a resolução das tarefas, resultados obtidos através da observação direta, e participante, 

de diálogo informais aquando a realização das mesmas, registos no diário de bordo e, por 

fim, da entrevista individual. 

Importa referir que a sequência didática planificada foi elaborada tendo em conta 

o público-alvo, competências a desenvolver, conteúdos a lecionar e recursos e métodos 

de avaliação alinhados com os mais recentes programas de matemática. As tarefas 

estavam enquadradas nas diferentes áreas.  

Pretende-se descrever, sumariamente, episódios significativos ocorridos, optando 

por não relatar integralmente todas as tarefas realizadas. 

 

1. Caso Luís 

 

 O Luís era um aluno muito bem-disposto, que gostava muito de partilhar ideias e 

conversar. Mas era um aluno ainda muito imaturo e revelou falta de atenção e organização 

no seu discurso. Para além disso, era extremamente falador, desconcentrado e estava 

constantemente a dizer que não conseguia realizar as tarefas. Foi selecionado como aluno 

caso por ter um aproveitamento considerado médio que, quando estava mais empenhado, 

conseguia resolvê-las de forma correta e sem ajuda. Mostrou sempre interesse na 

realização das tarefas que lhe foram propostas e era um aluno sempre bastante 

participativo.  

Relativamente à primeira sessão (diagnóstica), apresentaram-se três tarefas que 

envolviam a subtração sem transporte. Na primeira tarefa, cujo significado em causa era 

completar, o Luís não revelou dificuldades na resolução, o que é notório na estratégia que 

pensou e implementou com sucesso (ver figura 7).  
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Como é visível, o aluno partiu do 13 e, adicionando sempre 13, chegou ao 52, 

utilizou, portanto, a estratégia “adding up”. Em diálogo com o mesmo, afirmou que esta 

foi a maneira mais fácil de chegar à resposta. Referiu também que, quando escreveu “13 

+ 13 + 13 + 13 = 39 + 13 = 52” foi com a intenção de registar o resultado obtido. 

Na segunda tarefa, que envolvia o significado de comparar, o aluno também 

apresentou o resultado correto e, através da sua produção (figura 8), verifica-se que 

apresentou uma estratégia subtrativa chegando ao resultado correto, por um raciocínio 

interessante, mas que teve dificuldade de expressar no papel. De facto, cometeu um erro 

que está tipificado na literatura (Ponte et al, 2009). Ao colocar 90 - 20 = 70 + 5 = 72 (em 

vez de 90 - 20 = 70 e 7 - 5 = 2) viola a relação de equivalência subjacente à igualdade 

entre termos. Depois usou esse resultado para expressar a adição e a subtração como 

operações inversas e confirmar resultados. Luís afirmou que resolvia situações de 

subtração sempre daquela maneira, como se vai poder constatar na tarefa seguinte (figura 

9).  

 

 

Fig. 7 Primeira sessão - resolução da primeira tarefa feita por Luís 
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 Durante esta sessão, constatou-se, por observação direta e participante, que o 

aluno não usou os materiais manipuláveis disponíveis. Veja-se o diálogo: 

Investigadora – Luís, usaste algum material que disponibilizei em cima da mesa 

para te ajudar na resolução das tarefas? 

Luís – Não. 

Investigadora – Porquê? 

Luís – Porque não precisei. 

Investigadora – Tudo bem. Como chegaste à conclusão que era uma subtração que 

podias usar? 

Luís – Porque queria saber quantos pintos tinha a galinha medrosa a mais que a 

outra. A outra tinha 72, por isso, a galinha medrosa tinha 25 pintos a mais. 

Investigadora – Então e como é que chegaste ao 25? 

Fig. 8 Primeira sessão - resolução da segunda tarefa feita por Luís 

Fig. 9 Primeira sessão - resolução da terceira tarefa feita por Luís 
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Luís – Vi quanto é que faltava ao 72 para chegar ao 97. 

Investigadora – Como? O que está aqui a fazer 90 - 20 = 70 + 5 = 72? (apontando 

para a tarefa). Isto está correto Luís? 

Luís – Não. Eu queria fazer 90 menos 70 que dava 20. E depois, para chegar ao 

5, tinha de tirar 2 ao 7. (Percebe-se que o aluno decompôs 97 em 90 + 7 e 72 em 

70 + 2)  

Investigadora – Tudo bem Luís, mas não foi isso que representaste aqui. 

Luís – Mas era o que que queria fazer. 

Investigadora – Qual a diferença de 90 - 20? Fazendo o esquema (90 - 20 = 70 + 

5 = 25) numa folha. 

Luís – 70. 

Investigadora – E qual a soma de 70 + 5? 

Luís – 75. 

Investigadora – Então 70 não é igual a 75, pois não? 

Luís – Não. 

Investigadora – Completando o esquema, como é que podias representar o teu 

raciocínio? Ajudando o Luís a registar e a completar (90 - 20 = 70 e 7 - 2 = 5). 

Investigadora – Então e porque fizeste 72 + 25 = 97 e depois 97 - 25 = 72? 

Luís – Porque eu faço sempre assim. Vejo quanto falta para chegar ao resultado. 

Investigadora – Muito bem Luís, confirmaste o resultado e 25 é o resultado 

correto. 

 

 Para a segunda sessão, e na sequência da introdução feita pela professora 

estagiária investigadora, esperava-se que usassem o MAB para resolver as mesmas tarefas 

e apresentassem uma nova estratégia. O Luís, em entrevista, afirmou não ter usado o 

material, repetindo a mesma resolução em todas as tarefas, pelo que mostrou desinteresse 

no uso do respetivo material.  

Na terceira tarefa desta sessão, que envolvia o significado de tirar, verifica-se, nas 

produções do aluno, o recurso à mesma estratégia de resolução da tarefa da sessão 

anterior, cometendo os mesmos erros na expressão do raciocínio (ver figura 10). Em 

entrevista, Luís explicou todo o processo até obter o resultado final. 
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Investigadora – Luís, olhando novamente para esta tarefa, qual foi a primeira coisa 

que fizeste? 

Luís – Primeiro li a tarefa. Depois fiz os passos. 

Investigadora – Que passos? 

Luís – Tirei os dados do problema e depois fiz os cálculos (indicando tudo o que 

fez na tarefa). 

Investigadora – E o que te fez pensar, nesta tarefa, que podias usar uma subtração? 

Luís – Então, se diz que o galo levou ovos, é porque ficou com menos e tenho de 

fazer conta de menos. 

Investigadora – Explica-me então que cálculos é que tu fizeste. 

Luís – Fiz 90 - 40 que deu 50. E depois 50 mais dois dá 52. 

Investigadora – Então, mas como é que chegaste ao 2? 

Luís – É porque 4 menos 2 é igual a 2. 

Investigadora – Mas não foi isso que fizeste aqui Luís (apontando para o cálculo 

90 - 40 = 50 + 2 = 52). Achas que 90 + 40 = 50 + 2? 

Luís – Não, eu enganei-me a escrever. 

Investigadora – Então como devia ser? E o Luís apresentou as operações 

separadamente com a ajuda da investigadora (90 - 40 = 50 e 4 - 2 = 2).  

Investigadora – E depois, porque apresentaste 94 - 42 = 52 e 42 + 52 = 94? 

Luís – Porque, ao 42, faltavam 52 para chegar ao 94 (indicando a adição) e fiz 94 

- 42 = 52 para confirmar e chegar ao resultado final. 

Mais uma vez, constata-se que o aluno revelou dificuldades em comunicar por 

escrito as ideias que estavam corretas, mas, com ajuda, corrigiu o erro. Como está visível 

(ver figura anterior) o Luís indicou, em disposição horizontal, a subtração e, mais abaixo, 

a correspondente adição (42 + 52 = 94), também como forma de confirmar o resultado. 

Fig. 10 Segunda sessão - resolução da terceira tarefa feita por Luís 
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Apesar de não ter recorrido ao material multibásico, o aluno obteve o resultado esperado 

na tarefa. 

Passando à terceira sessão, os alunos foram confrontados com tarefas cuja 

resolução envolvia estratégias de cálculo mental e subtrações com transporte. Analisando 

a resolução da primeira tarefa, verifica-se que o Luís continuou a usar o mesmo processo 

de resolução e a cometer os mesmos erros na representação do raciocínio (ver figura 

seguinte), aspeto a merecer uma maior atenção. No entanto, por observação direta, 

verificou-se que conseguiu usar o material multibásico, dada a solicitação e ajuda da 

investigadora. 

Através dos registos no diário de bordo e, após ter questionado a resolução de 94 - 28, o 

Luís retirou 2 barras ao grupo das 9, ficando com 7 barras e mantendo os 4 cubinhos. 

Depois, trocou 1 barra por 10 cubinhos e, então, aos 14 cubinhos, retirou 8, ficando com 

6. Mais tarde, em entrevista, o aluno admitiu que o MAB era uma ferramenta de apoio 

aos cálculos afirmando “afinal isto ajudou-me”. Apesar de não fazer o registo na folha, 

detetou-se, por observação direta, que o Luís continuou, na resolução das tarefas 

seguintes, a usar o material. 

Nesta sessão, foi abordado o método da troca para resolver situações que 

envolvem subtrações com transporte, por recurso ao material multibásico, e a 

Fig. 11 Terceira sessão - resolução da atividade feita por Luís 
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correspondente notação horizontal e vertical. Como se pode ver na figura seguinte (figura 

12), o aluno acompanhou e registou todo o processo. 

 

 

Então, foi pedido a Luís que resolvesse novamente a tarefa, como forma de 

averiguar se tinha ficado esclarecido sobre o referido método. A PIE verificou que o 

aluno, curiosamente, usou uma estratégia diferente (ver figura 13). Subtraiu, primeiro, 50 

ao 80, mantendo as unidades e obteve 37. Para retirar 9 a este valor, e como se registou 

no diário de bordo, contou do 9 até ao 37 (“adding up”) e registou que faltavam 28, 

conseguindo, assim, obter o resultado correto. 

 

 

 

Durante a quarta sessão, na resolução das duas tarefas propostas, pretendia-se que, 

primeiramente, os alunos resolvessem as tarefas usando o método de troca. 

Posteriormente, após a sua correção, altura em que se abordou o método da compensação, 

pretendia-se que os alunos resolvessem a mesma tarefa dessa forma. Partindo da 

Fig. 12 Terceira sessão - correção da quarta tarefa feita por Luís 

Fig. 13 Em entrevista - resolução da subtração da quarta tarefa feita por Luís 
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resolução da primeira tarefa (ver figura 14), Luís, inicialmente, pediu que o relembrasse 

do método da troca.  

 

 

 

No entanto, após o esclarecimento por parte da investigadora, o aluno leu 

novamente o enunciado e resolveu corretamente o problema. Veja-se o diálogo para a 

explicação de todos os cálculos durante a sessão: 

Investigadora – Explica-me como resolveste a tarefa após o esclarecimento das 

tuas dúvidas. 

Luís – Se o Sr. João tinha 61 porcos e um amigo comprou-lhe 43, percebi que 

ficou com menos. 

Investigadora – Muito bem, Luís. Então, e como chegaste a estes resultados? 

Luís – Era 61 menos 48 que deu 13. Tive de riscar aqui o 6 e meter em baixo o 5, 

porque troquei o 1 por 10 (apontando para o cálculo efetuado). 

 

Do lado direito da folha, pretendia-se que os alunos resolvessem o problema 

recorrendo ao método da compensação, previamente abordado. O Luís só conseguiu após 

nova explicação da investigadora e referiu que “é um método muito confuso”. Na 

entrevista, resolveu novamente a primeira tarefa e fê-lo corretamente (ver figura 15), 

afirmando que já compreendia melhor o método da compensação, mas que se sentia mais 

à vontade com o método da troca. No entanto, na resolução não apresentou a disposição 

vertical. 

 

Fig. 14 Quarta sessão - resolução da primeira tarefa feita por Luís 
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Finalmente, a quinta e última sessão serviu para avaliar a evolução dos alunos 

relativamente à resolução de problemas envolvendo a subtração e os métodos abordados. 

O Luís, apesar de solicitar a ajuda da investigadora na interpretação dos enunciados, 

conseguiu resolver todas as tarefas propostas como se pode verificar nas figuras seguintes 

(figuras 16, 17 e 18), usando em todas o método da troca registado através da notação 

vertical.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Em entrevista - resolução da primeira tarefa da quarta sessão feita por Luís 

Fig. 16 Quinta sessão - resolução da primeira tarefa de avaliação feita por Luís 

Fig. 17 Quinta sessão - resolução da segunda tarefa de avaliação feita por Luís 
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Relativamente à segunda tarefa desta sessão (figura 17), o aluno usou o método 

da troca para decompor 2 centenas em 1 centena e 10 dezenas. De seguida, acrescentou 

10 unidades ao aditivo, o que compensou acrescentando uma dezena ao subtrativo. 

Verifica-se que o aluno valorizou o método da troca nas sessões anteriores em 

detrimento do método da compreensão, subjacente ao algoritmo convencional da 

subtração. Quando questionado, o aluno afirmou que usaria o método da troca na 

representação vertical, por ser mais fácil na resolução de problemas. Para a sua 

compreensão, muito contribuiu o uso do material multibásico. 

Na fase final, constatou-se que o Luís foi um aluno que evoluiu ao longo das 

sessões, respondendo de forma correta e completa a todas as tarefas, mas não efetuou as 

subtrações  

através do algoritmo convencional. 

 

 

2. Caso Vanessa 

 

A Vanessa era uma aluna bastante concentrada e empenhada, sendo uma das 

alunas com melhores resultados e com um comportamento muito bom dentro da sala. Foi 

selecionada por se esforçar na compreensão e obtenção de bons resultados, com 

capacidade comunicativa do seu raciocínio. 

Na primeira sessão diagnóstica, (Apêndice 1), a Vanessa não apresentou 

dificuldades em identificar e efetuar a operação, curiosamente, mas revela que não 

Fig. 18 Quinta sessão - resolução da terceira tarefa de avaliação feita por Luís 
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compreendeu o primeiro problema. Em vez de operar com os números 13 e 52, considerou 

o valor 65 (correspondente a 52 + 13, ao próximo ponto). Veja-se a resolução da primeira 

tarefa que envolvia o significado de completar (figura seguinte). 

 

 

 

Em termos de cálculo, percebe-se que a aluna, primeiro, subtraiu as unidades e 

depois as dezenas e, no fim, adicionou os respetivos resultados 2 e 50, o que deu o 

resultado final, 52. Através de diálogo, a aluna foi capaz de exprimir o seu raciocínio: 

Investigadora – Vanessa, como resolveste esta tarefa? (apontando para a primeira 

tarefa da sessão). 

Vanessa – Primeiro apresentei 65 - 13, porque era uma conta de menos. 

Investigadora – Como percebeste que tinhas de fazer uma subtração? 

Vanessa – Porque aqui (apontando para o enunciado) pergunta quantos metros 

faltava e, por isso, está aqui uma subtração. 

Investigadora – E depois, o que fizeste? 

Vanessa – Fiz 5 - 2 = 3 e 60 - 10 = 50. Depois fiz 50 + 2 = 52. Então vi que 

faltavam 52 metros. 

Investigadora – Muito bem Vanessa. Mas serão esses os valores a considerar? Ora 

lê bem o enunciado. E a Vanessa percebeu que não. 

 

Na resolução das segunda e terceira tarefas, constata-se, nas produções de 

Vanessa, que usou a mesma estratégia da tarefa anterior e conseguiu chegar ao resultado 

final com sucesso. Veja-se as figuras seguintes. 

 

 

Fig. 19 Primeira sessão - resolução da primeira tarefa feita por Vanessa 
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Importa salientar que, durante esta sessão, constatou-se, através de observação 

direta e participante, que a aluna não usou os materiais manipuláveis disponíveis. Em 

entrevista, afirmou “não precisei, porque resolvo sempre assim e funciona”. Veja-se o 

diálogo: 

Investigadora – Vanessa, usaste algum tipo de material que disponibilizei em cima 

da mesa?  

Vanessa – Não. 

Investigadora – Porquê? 

Vanessa – Porque eu já tenho uma estratégia que funciona e não precisei do 

material. 

 

Relativamente à segunda sessão, verificou-se por observação direta que Vanessa 

resolveu as tarefas que lhe foram propostas sem usar o MAB. E pela análise das suas 

Fig. 20 Primeira sessão - resolução da segunda tarefa feita por Vanessa 

Fig. 21 Primeira sessão - resolução da terceira tarefa feita por Vanessa 
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produções, constatou-se que usou a mesma estratégia das tarefas anteriores, pelo que 

repetiu novamente a mesma resolução, à exceção da primeira tarefa (figura seguinte) em 

relação à qual apresentou uma estratégia diferente e interessante. Percebe-se que a aluna 

tirou partido das propriedades das operações adição e subtração, considerando 52 - 13 = 

52 - (10 + 3) = 52 - (3 + 10) = 52 - 3 - 10 = 49 - 10 = 39. Também é de realçar a correção 

da expressão do raciocínio, não violando a relação de igualdade como relação de 

equivalência. Em entrevista, a aluna explicou todo o processo até chegar ao resultado 

final.  

 

 

 

Investigadora – Vanessa, observando novamente esta tarefa, qual foi a primeira 

coisa que fizeste? 

Vanessa – Primeiro apresentei o cálculo que tinha de fazer, 52 - 13. 

Investigadora – E depois? 

Vanessa – Depois, como tinha de tirar 13 ao 52, primeiro fiz 52 - 3 que deu 49 e 

depois ao 49 tirei 10 que me deu 39. Então 39 é o resultado certo. 

 

Durante a resolução destas tarefas é notória a capacidade que a aluna tem em 

comunicar e expressar corretamente, oralmente, o que tinha em papel. Verifica-se que a 

aluna indicou sempre as subtrações em disposição horizontal e, apesar de não recorrer ao 

uso do material multibásico, obteve o resultado esperado nas tarefas. 

No que respeita à terceira sessão, importa analisar a primeira tarefa. Esta envolvia 

subtração com transporte e estava em causa o significado de tirar. A aluna apresentou 

uma estratégia semelhante à que usou para resolver as tarefas anteriores (ver a figura 

seguinte), mas depois de ter efetuado trocas adequadas e antes da abordagem deste 

método. Realce-se a clareza e correção da expressão do raciocínio usado. 

 

 

Fig. 22 Segunda sessão - resolução da primeira tarefa feita por Vanessa 

Fig. 23 Terceira sessão - resolução da primeira tarefa feita por Vanessa 
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Quando resolveu a tarefa, foi pedido à aluna uma explicação da sua resolução. 

Leia-se o diálogo: 

Investigadora – Vanessa, como resolveste esta tarefa?  

Vanessa – Eu fiz da maneira mais fácil, que foi a troca. Troquei uma dezena por 

dez unidades. Ao 90 tirei 10 que ficou 80. Fiz 80 - 20 = 60 e, depois, como não 

posso tirar 4 unidades a 8, acrescentei as dez unidades que troquei por uma dezena 

às 4 unidades e fiz 14 - 8 = 6. No fim, fiz 60 + 6 = 66. Então, chocaram 66 ovos. 

Investigadora – Tudo isso representaste em disposição horizontal, mas tens aqui 

ao lado o cálculo representado em disposição vertical. Porque fizeste isto? 

Vanessa – Era para ter uma representação diferente. 

Investigadora – Nesta tarefa usaste o MAB? 

Vanessa – Sim, aqui usei porque era mais fácil na troca. 

Investigadora – Qual troca? 

Vanessa – Quando troquei uma dezena por dez unidades e juntei as dez unidades 

às quatro que tinha. 

Investigadora – Então, o material multibásico ajudou-te? 

Vanessa – Sim, ajudou e foi mais fácil para mim. 

Investigadora – Boa Vanessa. 

Pela representação em papel e de acordo com as anotações da professora 

estagiária, verifica-se que a aluna também não teve dificuldade em resolver subtrações 

que envolvessem o significado de tirar para respeitar os cálculos, usou a notação 

horizontal. A disposição vertical foi usada apenas para anotar o resultado final. 

Mais tarde, em entrevista, pediu-se à aluna, como forma de averiguar se o que 

tinha aprendido a tinha ajudado para a resolução futura de operações que envolvessem a 

subtração, que resolvesse novamente a tarefa. Foi interessante e notória a evolução da 

aluna. Veja-se a figura seguinte: 

 Fig. 24 Em entrevista - resolução da primeira tarefa da terceira sessão feita por Vanessa 
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Verifica-se que, a aluna, usou e representou com toda a clareza e correção o 

método da troca, quer na notação horizontal quer na notação vertical. 

Relativamente à quarta sessão, verifica-se que a aluna mostrou evolução na 

resolução das tarefas. Partindo da produção relativa à resolução da segunda tarefa, cuja 

subtração envolvia o significado de completar, constata-se que Vanessa não mostrou 

dificuldades em chegar ao resultado final. Primeiramente, foi pedido que resolvessem a 

tarefa usando o método da troca e a aluna representou clara e corretamente a passagem 

da respetiva notação horizontal expandida para a correspondente disposição vertical. 

Após a correção desta tarefa e abordagem do método da compensação, a aluna resolveu 

novamente a tarefa seguindo cuidadosamente todos os procedimentos e registando, no 

geral, de forma muito rigorosa, quer na notação horizontal quer na notação vertical (ver 

figura seguinte). Só não explicitou, na notação horizontal, a passagem de 3d + 10u + 7u 

para 3d + 1d + 7u e, depois, para 4d + 7u. 

 

 

 

Tal como se pretendia, a aluna aplicou os métodos da troca e da compensação na 

resolução da tarefa. Apesar de não ter expresso no papel o recurso ao MAB, verifica-se, 

nos registos do diário de bordo, que a aluna afirmou tê-lo usado para chegar ao resultado 

final.  

Ainda no que respeita a esta sessão, em entrevista com Vanessa, percebeu-se que 

a aluna se sentia mais à vontade com o método da troca, mas que ambos a ajudavam na 

resolução das subtrações com transporte. Referiu ainda “agora já vi que a subtração é 

mais fácil, porque usamos o método melhor”. 

Por fim, na quinta e última sessão, de avaliação da evolução das capacidades dos 

alunos, Vanessa revelou-a, resolvendo com sucesso, os problemas apresentando, mesmo 

envolvendo situações mais complexas, desde logo pela ordem de grandeza dos números, 

Fig. 25 Quarta sessão - resolução da segunda tarefa feita por Vanessa 
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como se pode verificar nas figuras seguintes. Além disso, continua a revelar muito 

cuidado e rigor nos registos que faz, quer na notação horizontal, quer na vertical. 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que a aluna recorreu, na resolução destas duas tarefas (1ª e 3ª tarefas 

da sessão) ao método da troca. Já em relação à segunda tarefa desta sessão (figura 

seguinte), tal como o aluno Luís, a aluna usou o método da troca para decompor 2 

centenas em 1 centena e 10 dezenas. E, de seguida, acrescentou 10 unidades ao aditivo 

que compensou acrescentando uma dezena ao subtrativo. 

Fig. 26 Quinta sessão - resolução da primeira tarefa de avaliação feita por Vanessa 

Fig. 27 Quinta sessão - resolução da terceira tarefa de avaliação feita por Vanessa 
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Vanessa, apesar de, inicialmente, insistir no uso da mesma estratégia e afirmar 

que o material multibásico não era necessário, no final, admitiu sentir mais facilidade na 

resolução das tarefas propostas após ter aprendido os dois métodos com apoio do material, 

em subtrações com transporte. 

Esta aluna, revelou uma evolução ao longo do processo, no que diz respeito à 

resolução de problemas envolvendo a subtração, chegando a usar uma versão expandida 

do algoritmo convencional, assente no método de compensação, respondendo de forma 

completa, correta e muito cuidada a todas as tarefas. 

 

 

3. Caso Daniel 

 

O Daniel era um aluno que vinha sempre com boa disposição para trabalhar e 

bastante comunicativo, gostando muito de partilhar as novidades com os colegas. No 

entanto, era um aluno muito conversador e distraído. Foi selecionado como aluno caso 

por ter um aproveitamento considerado médio-baixo, que apresentava muitas dificuldades 

em concentrar-se, ficando atrasado na execução das tarefas. Para além disso, era um aluno 

bastante conversador. No entanto, era um aluno dedicado e que mostrou sempre interesse 

e entusiasmo em todas as tarefas propostas. 

Daniel foi um aluno que, durante a primeira sessão, revelou ter dificuldades na 

resolução da primeira tarefa, desde logo ao nível da interpretação do enunciado e, 

consequentemente, da forma de o resolver no problema e, principalmente, apresentar a 

solução. No entanto, como é visível na figura seguinte, o aluno apresentou cálculos certos 

e registos corretos, mas não conseguiu chegar a uma conclusão, a uma resposta com a 

solução. 

Fig. 28 Quinta sessão - resolução da segunda tarefa de avaliação feita por Vanessa 
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Como é visível, o aluno, a partir do 13 e adicionando sucessivamente 13, chegou 

ao 52. Mas, em diálogo com Daniel, afirmou não ter percebido que tinha de completar os 

passos até chegar ao 52 e depois se tirar 13 ao resultado intermédio para chegar ao 

resultado final. No entanto, em diálogo e após a investigadora o ter questionado sobre 

qual seria a resposta final, o aluno afirmou ser 39 metros que faltava à galinha para 

apanhar o galo. Por isso, constata-se, inicialmente, que o aluno teve dificuldade em 

compreender o problema na sua plenitude e, portanto, em expressar no papel a solução. 

No que respeita à segunda tarefa, o aluno apresentou uma resolução correta, 

apesar de não ter apresentado uma resposta, mas com a ajuda da investigadora, uma vez 

que a solicitou. O aluno voltou a ler o enunciado e resolveu sozinho a tarefa e de forma 

correta, chegando ao resultado final com sucesso (ver figura 30). 

 

 

 
 

 

 Verifica-se que o aluno apresentou, em notação horizontal, uma estratégia 

subtrativa, operando, primeiro, com as dezenas e posteriormente, com as unidades. Em 

diálogo com o mesmo, referiu que registou “97 - 72 = 25” com a intenção de apresentar 

o resultado correto obtido. 

 Finalmente, em relação à última tarefa e sem ajuda da investigadora, o aluno não 

revelou dificuldades na resolução, como é notório nos registos que apresentou (ver figura 

seguinte). 

Fig. 29 Primeira sessão - resolução da primeira tarefa feita por Daniel 

Fig. 30 Primeira sessão - resolução da segunda tarefa feita por Daniel 
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Verifica-se que o aluno apresentou os cálculos em disposição vertical. Em 

entrevista, o aluno explicou todo o processo de resolução: 

Investigadora – Daniel, como resolveste esta tarefa? 

Daniel – Primeiro li o enunciado, depois planeei o que ia fazer e depois fiz os 

cálculos. 

Investigadora – Planeaste como? 

Daniel – Percebi que tinha de subtrair. 

Investigadora – Como concluíste que se tratava da subtração? 

Daniel – Porque dizia no enunciado que o galo levou 42 ovos, logo o galinheiro 

ficou com menos. 

Investigadora – Muito bem. Então explica-me o esquema que fizeste. 

Daniel – Como foi pedido uma estratégia diferente eu fiz a “conta em pé” e tirei 

2 ao 4 que deu 2 e, depois, tirei 4 ao 9 que deu 5 e cheguei ao 52. Por isso, o 

galinheiro ficou com 52 ovos. 

Investigadora – Muito bem Daniel, então e o que está aqui a fazer “94 - 42 = 52”? 

Daniel – Isso eu escrevo sempre depois da conta que faço para escrever a resposta 

final. 

Investigadora – Então e ao longo destas tarefas, usaste os materiais que estavam 

disponíveis em cima da mesa? 

Daniel – Usei. 

Investigadora – Quais? 

Daniel – Usei as rolhas, a fita métrica e as palhinhas. 

Investigadora – Em que tarefas usaste? 

Daniel – Usei as rolhas na última tarefa, para contar melhor. 

Investigadora – Então, mas não havia tantas rolhas e não representaste no papel. 

Como fizeste? 

Fig. 31 Primeira sessão - resolução da terceira tarefa feita por Daniel 
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Daniel – Eu separei as rolhas e tinha quatro grupos, um com 9 rolhas, dois com 4 

rolhas e outro com 2 rolhas e depois usei para tirar 2 ao 4 e 4 ao 9. 

Investigadora – Então este tipo de material ajudou-te na resolução da tarefa? 

Daniel – Sim. 

Investigadora – E os outros materiais? 

Daniel – Os outros foi só para brincar. 

Investigadora – Então, usaste apenas as rolhas certo? 

Daniel – Sim. 

  

Na segunda sessão pretendia-se que os alunos resolvessem as mesmas tarefas, mas 

usassem estratégias diferentes, com recurso ao MAB. Veja-se a resolução da segunda 

tarefa (figura 32). 

 

 

 

Em diálogo com o aluno e por observação direta, verificou-se, apesar de não o 

mostrar por escrito, que usou o material multibásico para a resolução de todas as tarefas. 

Após a resolução da tarefa, pegava no material multibásico e confirmava o resultado, 

como referiu na entrevista. Por exemplo, para a primeira tarefa, em cima da mesa, colocou 

9 barras e 7 cubinhos, depois retirou sete barras e dois cubinhos e contou as peças 

restantes - 2 barras e 5 cubinhos que representava 25 unidades.  

Da terceira sessão, importa analisar a segunda tarefa, que envolvia uma subtração 

com transporte e cujo significado em causa era tirar. Tal como se pretendia, o Daniel 

resolveu a tarefa e apresentou uma nova estratégia. Através das produções do aluno, 

verifica-se que começou por registar que uma dúzia e meia correspondia a 12 mais 6 e 

chegou ao 18. Depois, apresentou uma estratégia subtrativa, com um raciocínio 

Fig. 32 Segunda sessão - resolução da segunda tarefa feita por Daniel 
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interessante, apesar de cometer erros a expressar o seu pensamento no papel (ver figura 

33), violando a relação de equivalência de relação de igualdade. 

 

 

 

Durante esta sessão, o aluno usou sempre esta estratégia e constatou-se, por 

observação direta e participante, que não usou o material multibásico. Veja-se o diálogo: 

Investigadora – Daniel, usaste o material multibásico na resolução desta tarefa? 

Daniel – Não. 

Investigadora – Porquê? 

Daniel – Porque não achei necessário. 

Investigadora – Como chegaste ao resultado final? 

Daniel – Fiz 66 - 18 que deu 48. 

Investigadora – Então, mas o que está aqui a fazer 66 - 10 = 56 - 8 = 48? 

Daniel – Eu fiz primeiro 66 menos 10 que é 56 e depois menos 8 que é 48. 

Investigadora – Então, mas vamos lá ver. Qual é a diferença de 66 - 10? Fazendo 

um esquema numa folha a partir da expressão apresentada pelo aluno. 

Daniel – É 56. 

Investigadora – E qual a diferença de 56 - 8? 

Daniel – 48.  

Investigadora – Então e 66 é igual a 48?  

Daniel – Não. 

Investigadora – Como é que podias representar o teu raciocínio? Ajudando o 

Daniel a fazer o registo e a completar (66 - 10 = 56 e 56 - 8 = 48). 

Daniel – Já percebi. 

 

Assim, percebe-se que o aluno revelou dificuldades em comunicar por escrito as 

ideias que estavam corretas mas, com auxílio da investigadora, corrigiu o erro. 

Recorde-se que, na quarta sessão, pretendia-se que os alunos resolvessem as 

tarefas usando o método da troca, previamente explorado. Relativamente à resolução da 

primeira tarefa (ver figura seguinte), foi pedido ao Daniel que explicasse todo o processo, 

Fig. 33 Terceira sessão - resolução da segunda tarefa feita por Daniel 
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tanto mais que comete diversos erros na notação horizontal – troca dezenas (d) por 

unidades (s) e sinais operatórios. 

 

 

 

Veja-se o diálogo para a explicação de todos os cálculos durante a sessão: 

Investigadora – Explica-me como resolveste a tarefa. 

Daniel – Primeiro li o enunciado, depois planeei e só depois é que fiz os cálculos. 

Investigadora – Então, explica-me os cálculos que fizeste. 

Daniel – Usei a troca e primeiro desenhei as barras e os cubinhos. 

Investigadora – E depois? 

Daniel – Depois fiz o cálculo horizontal. 

Investigadora – E o que apresentaste na horizontal está bem? Em diálogo, o aluno 

foi percebendo os erros que tinha cometido e chegou-se à escrita correta do 

procedimento 61 - 48 = (6d + 1u) - (4d + 8u) = (5d + 1d + 1u) - (4d + 8u) = (5d + 

11u) - (4d + 8u) = (5d - 4d) + (11u - 8u) = 1d + 3u = 13. E depois? 

Daniel – Depois fiz o cálculo na vertical – 61 menos 48 que deu 13. Risquei o 6 e 

meti o 5. 

Investigadora – Porquê? 

Daniel – Porque troquei o 1 por 10 (apontando para o cálculo efetuado). 

Investigadora – E depois? 

Daniel – Depois fiquei com 11 unidades e retirei 8. Fiquei com 3. 

 

No lado direito da folha, pedia-se aos alunos que resolvessem o problema com 

recurso ao método de compensação, que tinha acabado de ser abordado. O Daniel ficou à 

espera de ajuda para lhe ser explicado novamente este método, afirmando “Não percebi 

nada disto. Este é muito mais difícil”. Após a explicação, o aluno passou à resolução da 

tarefa e tentou implementá-la, mas apresentou vários e graves erros quer na notação 

Fig. 34 Quarta sessão - resolução da primeira tarefa feita por Daniel 
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horizontal quer na notação vertical (veja-se a figura seguinte). No final da sessão, a 

professora investigadora discutiu a resolução com o aluno. 

 

 

 
 

 

Mesmo assim, na quinta e última sessão o Daniel revelou muitas dificuldades, 

apresentando soluções erradas, como é notório na figura seguinte. Pelos resultados 

apresentados, infere-se que o aluno operou ordem a ordem. E, no primeiro caso, terá 

considerado 165 = 1c 6d e 15u, mantendo-se o subtrativo e obtendo 37. Além disso, não 

chegou à resposta final correta. 

 

 

 

Em entrevista, que se realizou após a correção das tarefas, uns dias depois, o aluno 

resolveu novamente a primeira tarefa (figura seguinte) e explicou todo o processo de 

resolução. Veja-se o diálogo: 

Fig. 35 Quarta sessão - resolução da primeira tarefa feita por Daniel 

Fig. 36 Quinta sessão - resolução da primeira tarefa de avaliação feita por Daniel 
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Investigadora – Daniel, na primeira tarefa tens muito bem a representação vertical 

da subtração, mas não se percebe como resolveste. 

Daniel – Eu queria usar a troca. Era 165 menos 138 que dá 27. Primeiro risco aqui 

o 6, meto ao lado o 5 e acrescento o 1 no 5, porque troquei 1 por 10 (fazendo 

novamente o esquema numa folha). Depois faço 15 menos 8 que dá 7. Faço 5 

menos 3 que dá 2 e 1 menos 1 que dá zero. Por isso, dá-me 27 no final. 

Investigadora – Muito bem Daniel. 

 
 

 
 

Nas últimas tarefas (ver figura seguinte), Daniel conseguiu resolver tudo sozinho, 

com recurso, nas primeira e segunda, ao método da compensação e, na terceira, ao método 

da troca. Na última tarefa, não se percebe o método que Daniel usou mas, em diálogo, 

afirmou ter usado o método da troca. Veja-se o diálogo: 

Investigadora – Daniel, não se percebe que método usaste aqui (apontando para a 

última tarefa). 

Daniel – Eu usei a troca. Era 240 menos 190 que dá 50. Faço 0 menos 0 que dá 0. 

Depois, troco 1 por 10 e faço 14 menos 9 que dá 5. Faço 1 menos 1 que dá zero. 

Por isso, dá-me 50.  

Investigadora – Boa, Daniel. 

 

 

Na fase final, é possível afirmar que este aluno revelou alguma evolução ao longo 

das sessões. Apesar das dificuldades sentidas e necessidade de apoio na resolução de 

várias tarefas, Daniel parece ter-se apropriado do método da troca. Além disso, apesar de 

tentar usar o método da compensação (na forma expandida) revela que ainda não o 

apropriou. 

 

 

 

Fig. 37 Quinta sessão - resolução da primeira tarefa de avaliação feita por Daniel 
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Fig. 38 Quinta sessão - resolução das últimas tarefas de avaliação feitas por Daniel 
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
 

 

Após a recolha dos dados e análise dos resultados realizada no capítulo III, é 

possível retirar conclusões. Para isso, faz-se uma síntese dos aspetos mais relevantes 

identificados nos três alunos envolvidos no estudo. Partindo dos dados obtidos, constatou-

se que, no geral, os alunos evoluíram na modelação da operação subtração, com a 

abordagem do método da troca e do método da compensação, com recurso ao material 

multibásico, na execução das tarefas. 

Uma das dificuldades sentidas por Vanessa e Daniel foi na interpretação do 

enunciado, principalmente, quando estava em causa o significado de completar e 

comparar. E, por isso, mesmo percebendo que se tratava da operação subtração, o Daniel 

tinha dificuldade em identificar a solução do problema. Outra dificuldade detetada tem a 

ver com a notação expandida da subtração. Várias vezes, Luís e Daniel não respeitaram 

a relação de igualdade como uma relação de equivalência. E não foram cuidadosos com 

parêntesis e sinais operatórios. Outra dificuldade verificada está relacionada com a 

aplicação do método da compensação subjacente ao algoritmo convencional da subtração 

com transporte. Provavelmente, porque não houve tempo para a sua apropriação. Já o 

método da troca se revelou muito mais fácil para os alunos.  

Apesar destas dificuldades apresentadas, considera-se que os alunos evoluíram na 

resolução de problemas envolvendo a subtração. O caso de maior sucesso foi de Vanessa, 

seguido de Luís e, finalmente, Daniel. 

No que respeita aos materiais manipuláveis, importa ressaltar que, na maioria, os 

alunos recorriam muitas vezes ao material multibásico mas para perceberem como 

podiam resolver subtrações com transporte. Assim, pode-se concluir que o MAB foi 

importante para a realização da maioria das tarefas. 

 

Reflexão final 

De um modo geral, considera-se que os objetivos apontados para esta investigação 

foram atingidos. Contudo, e sem se querer, de alguma forma, enumerar dificuldades como 

forma de desculpabilização por alguma parte menos conseguida desta investigação, 

verifica-se que houve alguns constrangimentos e limitações no desenrolar deste relatório 

de estágio. 
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O primeiro constrangimento é intrínseco ao próprio investigador e tem a ver com 

a sua pouca experiência quer como investigadora quer como professora. Por este motivo, 

desperdiçaram-se algumas situações interessantes para o desenrolar de um trabalho 

melhor e foram pouco exploradas outras que surgiram ao longo da implementação das 

sessões. Apesar disso, sinto que me empenhei-me e dediquei em todas as sessões e na 

recolha de dados. Outro constrangimento prende-se com a gestão do tempo. Apesar de, 

no 1.º semestre, haver conhecimento do trabalho a desenvolver, o tempo é uma tarefa 

muito difícil de gerir. 

Apesar de não se poder apresentar como uma limitação, lamenta-se a duração do 

estágio, pois houve pouco tempo para observar, sentir, implementar, analisar, registar e 

concluir o relatório no tempo desejável. Efetivamente, por vezes, era necessário ter mais 

tempo para analisar e refletir sobre as atividades desenvolvidas para, posteriormente se 

conseguir melhorar, e serem elaboradas de uma forma mais exaustiva, para se obter mais 

dados. Porém, considera-se que pontos fundamentais para o desenvolvimento desta 

investigação foram abordados, conseguindo-se gerir razoavelmente o tempo disponível. 

O tema deste estudo é muito importante e complexo, pelo que seria interessante 

realizar outros estudos dentro desta temática, muito mais dilatados no tempo, uma 

especial atenção deve ser dada à compreensão da relação de igualdade, à notação 

horizontal e ao método da compensação, que se revelam problemáticos para os alunos. O 

uso do MAB ou de material também deve continuar a ser investigado. 

A investigação realizada no âmbito da UC Prática Pedagógica Supervisionada 

(PSS) foi crucial na minha formação enquanto futura profissional no ramo da educação 

uma vez que, dessa vivência, resultou contacto direto com crianças do pré-escolar, alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico, educadoras, professoras e novas possibilidades de 

compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem, em particular, pela vivência de 

estratégias a adotar e sistemática reflexão sobre a atitude da professora investigadora. 

Importa referir que cresceu a consciência de que a aprendizagem da matemática é 

importante desde os primeiros anos de escolaridade, assumindo as tarefas que os 

professores apresentam e a forma como são exploradas proporcionam na sala. 

Todavia, como professores e promotores de situações de aprendizagem, é 

importante reconhecermos que cada aluno é um ser com as suas especificidades próprias 

e, por isso, compete-nos propor tarefas adequadas ao nível de desenvolvimento de cada 

um e levá-los a encontrar novas estratégias de resolução (de entre o leque o mais variado 

possível) com que mais se identificam. Para além disso, é importante compreender e dar 
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tempo a cada aluno para a construção e aplicação de novos conhecimentos, pelo que se 

deve deixar os alunos errar, duvidar e experimentar porque é com os erros e com as 

dúvidas que se desenvolvem competências. 

Em termos pessoais, apesar de ter sido uma etapa muito desgastante, a PPS e, em 

particular, a elaboração deste relatório contribuiu para o meu desenvolvimento, não só 

profissional como pessoal, na medida em que cresci e que alterei alguns aspetos da minha 

personalidade ao longo deste período da minha vida fruto de um melhor conhecimento 

do meu eu.   

Concluo com a certeza de que foi um percurso que teve um balanço final muito 

positivo. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice I – Guião Focus group 

 

❖ Primeiro grupo – Materiais manipuláveis (estruturados e não estruturados) 

 

1. Recordam-se dos materiais manipuláveis que coloquei na mesa para resolverem as 

tarefas? Quais foram? 

2. Quais foram os materiais que utilizaram? Em que tarefas? Porquê? 

3. Gostaram de os utilizar? Porquê?  

4. Qual foi o que gostaram mais de utilizar? 

5. Ajudaram-vos na resolução das tarefas? Porquê? 

6. Qual acham que vos ajudou mais? Porquê? 

7. Já tinham utilizado este tipo de materiais na resolução de tarefas? Quais? Em que 

situações? 

8. Acham que a resolução de tarefas matemáticas devia ser apoiada por materiais? 

Porquê? 

9. Gostavam de usar estes materiais mais vezes? 

 

❖ Segundo grupo – Resolução de problemas 

 

1. Perante um problema, quais os passos que costumam dar até chegar à solução? 

Entender o problema 

2. Tentam retirar os dados de uma tarefa antes de a começarem resolver? 

3. Percebem onde é que é preciso chegar antes de começarem a resolver a tarefa? 

Implementar as estratégias 

4. Tentam utilizar várias estratégias para encontrarem a solução para a tarefa? 

Comparar a solução com o que a tarefa pretende 

5. Tentam perceber se a solução que obtiveram está correta? Como? 

6. Têm a preocupação de perceber se a solução satisfaz o que é pedido na tarefa? 

7. Verificam se o resultado que obtém na tarefa faz sentido? 
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❖ Terceiro grupo – Tarefas 

 

1. Em relação às tarefas que realizaram, compreenderam a passagem do material 

multibásico para as notações horizontais e destas para as notações verticais? (se 

perceberam as múltiplas representações) 

2.   Recordam-se dos métodos que aprenderam? Quais foram? 

3. Aplicaram algum deles nas tarefas? Qual? 

4. Acham que vos ajudou na resolução? Porquê? 

5. O material multibásico ajudou-vos a compreender estas formas de resolver as tarefas? 

Porquê? 

6. Na vossa opinião, qual o método que compreenderam melhor? Porquê? É esse que 

utilizam? Porquê? 
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Apêndice II – Guião Entrevista 

 

1. Quais foram os materiais que utilizaram? Em que tarefas? Porquê? 

2. Gostaram de os utilizar? Porquê? 

3. Ajudaram-vos na resolução das tarefas? Porquê? 

4. Perante um problema, quais os passos que costumam dar até chegar à solução? 

5. Tentam retirar os dados de uma tarefa antes de a começarem resolver? 

6. Percebem onde é que é preciso chegar antes de começarem a resolver a tarefa? 

Implementar as estratégias 

7. Tentam utilizar várias estratégias para encontrarem a solução para a tarefa? 

8. Tentam perceber se a solução que obtiveram está correta? Como? 

9. Têm a preocupação de perceber se a solução satisfaz o que é pedido na tarefa? 

10. Verificam se o resultado que obtém na tarefa faz sentido? 

11. Em relação às tarefas que realizaram, compreenderam a passagem do material 

multibásico para as notações horizontais e destas para as notações verticais? (se 

perceberam as múltiplas representações) 

12. Recordam-se dos métodos que aprenderam? Quais foram? 

13. Aplicaram algum deles nas tarefas? Qual? 

14. Acham que vos ajudou na resolução? Porquê? 

15. O material multibásico ajudou-vos a compreender estas formas de resolver as 

tarefas? Porquê? 

16. Na vossa opinião, qual o método que compreenderam melhor? Porquê? É esse que 

utilizam? Porquê? 
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Apêndice III – Tarefas da sequência didática 

 

➢ Plano de aula do dia 30 de abril de 2018 

 

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Prática Pedagógica Supervisionada 

 

Instituição Formadora: Universidade de Aveiro 

Orientadora: Isabel Cabrita 

Orientadora Cooperante: Graça Paula Dias 

Formanda em Intervenção: Diana Santos 

 

Plano diário 

30 de abril de 2018 

Rotina geral*: 

Duração Rotina 

9h00-9h20 Entrada dos alunos na sala de aula 

Escrita do sumário 

10h30-11h00 Lanche da manhã 

Recreio 

12h30-14h00 Almoço 

 
*Às segundas-feiras, no período da tarde (14h45 às 15h30), de duas em duas semanas, 

os alunos praticam andebol. 

 

PROGRAMA E META(S) VISADA(S):  

Área de Português 

• Oralidade (O2) 

Compreensão e expressão 

• Leitura e Escrita (LE2) 

Compreensão de texto 

Área de Expressão e Educação Musical 

• Bloco 1 – Jogos de Exploração 

Voz  

Área de Matemática 

• Números e Operações (NO2) 

Subtração 

• Capacidades Transversais 

Resolução de problemas 

Raciocínio matemático 

Comunicação matemática 
 

OBJECTIVO(S) DE APRENDIZAGEM/RESULTADO(S) ESPERADO(S):  

Área de Português 

• Articular corretamente palavras, incluindo as de estrutura silábica mais complexa; 
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• Usar vocabulário adequado ao tema e à situação; 

• Ler pequenos textos narrativos, contos tradicionais; 

• Identificar e utilizar adequadamente os sinais de pontuação. 

 

Área de Expressão e Educação Musical 

• Cantar canções. 

Área de Matemática 

• Subtrair fluentemente números naturais; 

• Compreender o problema; 

• Aplicar estratégias de resolução de problemas; 

• Justificar resultados matemáticos; 

• Representar ideias matemáticas. 

SUMÁRIO: 

O texto “A galinha medrosa”, página 128 e 129 do manual de português. 

Canção “A galinha”. 

Tarefas sobre a operação subtração. 

 

SEQUÊNCIAÇÃO E DURAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS A DESENVOLVER: 

9h20 – 10h30 (Português) 

• Pré-leitura: 

Observação e análise da ilustração; 

Descrição oral da galinha do conto tradicional “A galinha medrosa”. 

• Leitura: 

Leitura, pelo professor, do conto tradicional; 

Identificação das personagens; 

Localização da ação. 

• Pós-leitura: 

Resolução das fichas das páginas 128 e 129 do manual; 

Teatro de sombras. 

 

11h00 – 12h30 (Matemática) 

• Canção “A galinha”; 

• Resolução de tarefas sobre a subtração com ajuda de materiais manipuláveis. 

 

14h00 - 15h30 (Matemática) 

•  Resolução de tarefas sobre a subtração com auxílio do material multibase. 

 

RECURSOS: 

✓ Quadro branco; 

✓ Quadro interativo; 

✓ Computador; 

✓ Material de escrita; 

✓ Manual de Português; 
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✓ Tela; 

✓ Objetos do teatro de sombras; 

✓ Canção “A galinha”; 

✓ Material multibásico; 

✓ Materiais manipuláveis (feijões, caricas, rolhas de plástico, rolhas de cortiças, fitas 

métricas e botões). 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (através de): 

• Observação direta; 

• Preenchimento de uma grelha de avaliação para português (Apêndice 2); 

• Preenchimento de uma grelha de avaliação para matemática (Apêndice 3); 

• Recolha e análise das produções dos alunos durantes as tarefas de matemática. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

• Buesco, H., Morais, J., Rocha, M., Magalhães, V. (2015). Programa de Português – 

Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência. 

• Cabrita, I., Almeida, J., Vieira, C., Gaspar, J., Amaral, P., Nunes, M. & Vizinho, I. 

(2008). Registos teóricos e práticos em matemática - novos rumos: programa de 

formação continua em matemática com professores do 1º ciclo do ensino básico da 

Universidade de Aveiro. Aveiro: Universidade de Aveiro, Comissão Editorial. 

• Damião, H., Festas, I., Bivar, A., Grosso, C., Oliveira, F. & Timóteo, M. (2013). 

Programa de Matemática – Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência. 

• Ministério da Educação (2004). Organização Curricular e Programas Ensino Básico – 

1ºCiclo. 4ªed. Lisboa: Departamento de Educação Básica. 

• Ministérios da Educação (2017). Prova de Aferição de Matemática e Estudo do Meio – 

2º Ano de Escolaridade. Lisboa: IAVE. 

 

Descrição da aula: 
 

Os alunos começam por entrar na sala, às 9h, após o toque e, seguidamente, depois de 

pousarem as suas mochilas, vão aos respetivos cacifos para levarem, para a sua mesa de 

trabalho, o material necessário para aquele dia. Enquanto os alunos se acomodam, 

começarei por escrever o sumário no quadro branco para que estes o copiem no caderno 

diário e tenham um registo sobre o que fazem naquele dia. Neste dia, começaremos com 

a área de Português. Começaremos por relembrar, oralmente e em conjunto, o que foi 

dado na semana anterior acerca dos seres vivos, e explicarei que esta semana 

introduziremos os animais, uma vez que trabalhámos as plantas. Os alunos começarão 
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por observar, através do quadro interativo, e analisar a ilustração do texto que irá ser 

trabalhado “A galinha medrosa” (Anexo 1). Faremos, também, a descrição da galinha 

presente nesse conto tradicional, criando expectativas sobre o que acontecerá na história. 

Seguidamente, farei uma primeira leitura em voz alta e, a partir da leitura e com o manual 

aberto na página do texto (Anexo 2), os alunos irão identificar as personagens bem como 

a localização da ação. Finalmente, como pós-leitura, os alunos resolverão as fichas das 

páginas 128 e 129 do manual, como forma de consolidar o texto trabalhado. Ainda será 

proposta uma dramatização da história, através do teatro de sombras (Anexo 3), 

primeiramente feita por mim e, depois, por alguns alunos. Estas atividades decorrerão até 

às 10h30. Entretanto, os alunos lancharão e irão ao recreio.  

Por volta das 11h, após o toque, os alunos regressarão à sala e iniciaremos a segunda 

parte da manhã com a área de Matemática. Fazendo a ligação ao texto trabalhado, os 

alunos irão ouvir, uma ou duas vezes, uma música “A galinha” (Anexo 4) e interpretar a 

letra da mesma. Seguidamente, apresentarei três tarefas, diagnósticas, e pedirei aos alunos 

que as resolvam, usando o maior número possível de estratégias (Apêndice 1). Para a 

resolução das tarefas, disponibilizarei, em cima de uma mesa, diversos materiais 

manipuláveis que servirão de ajuda na execução das mesmas. percebendo as várias 

estratégias utilizadas pelos alunos no desenvolvimento das três tarefas. Estas servirão para 

analisar o que os alunos já sabem acerca da subtração, averiguando as estratégias usadas 

pelos alunos no desenvolvimento das três tarefas. No fim, as tarefas serão corrigidas e 

discutidas em conjunto. Esta parte da manhã irá até às 12h30, hora em que os alunos saem 

para almoço. 

Às 14h00, darei início ao período da tarde e continuaremos com a área de Matemática. 

Neste momento, começarei por apresentar o material multibásico levantando algumas 

questões aos alunos como “Já conhecem este material?”, “Alguém me consegue dizer o 

que representa o cubo?”, “E a barra?”, “E a placa?”, “E como o podemos utilizar?”. 

Seguidamente, discutiremos o sistema de trocas, por exemplo verificar que podemos 

trocar uma barra por dez cubinhos e chegar à conclusão que uma dezena corresponde a 

dez unidades. Depois chamarei alguns alunos para exemplificarem como fariam 

subtrações com o material multibásico e, em conjunto, discutiremos como traduzir em 

notação matemática horizontal, alguns cálculos com subtrações sem transporte. Com isto, 

passarei à respetiva notação vertical. Distribuirei o material multibásico e todos os alunos 

terão o mesmo número de peças (1 placa, 10 barras e 20 cubos pequenos) e, com as tarefas 

adaptadas usadas na parte da manhã e projetadas no quadro interativo, distribuirei uma 
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folha branca a cada aluno e cada um irá resolver novamente as mesmas tarefas (Apêndice 

2) mas com o material multibásico. Posteriormente, corrigiremos as tarefas em conjunto. 

Entretanto, chegará a hora dos alunos ajudarem a arrumar todo o material, lancharem e 

prepararem-se para sair, por volta das 15h30. 

 

Anexos 

Anexo 1 – Imagem da galinha 
 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Fichas página 128 e 129 do manual de Português 

 

Anexo 3 – Elementos do teatro de sombras 
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Anexo 4 – Música: “A galinha” 

 

 

Apêndices 

Apêndice 1 – Sequência Didática (tarefas matemáticas da primeira e segunda 

sessões) 
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Apêndice 2 – Grelha de avaliação para a Área de Português 

 

Apêndice 3 – Grelha de avaliação para a Área de Matemática 
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➢ Plano de aula do dia 2 de maio de 2018 

 

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Prática Pedagógica Supervisionada 

 

Instituição Formadora: Universidade de Aveiro 

Orientadora: Isabel Cabrita 

Orientadora Cooperante: Graça Paula Dias 

Formanda em Intervenção: Diana Santos 

 

Plano diário 

2 de maio de 2018 

Rotina geral*: 

Duração Rotina 

9h00-9h20 Entrada dos alunos na sala de aula 

Escrita do sumário 

10h30-11h00 Lanche da manhã 

Recreio 

12h30-14h00 Almoço 

 
*Às segundas-feiras, no período da tarde (14h45 às 15h30), de duas em duas semanas, 

os alunos praticam andebol. 

 

PROGRAMA E META(S) VISADA(S):  

Área de Matemática 

• Números e Operações (NO2) 

Subtração 

• Capacidades Transversais 

Raciocínio matemático 

Comunicação matemática 

 

Área de Português 

• Oralidade (O2) 

Interação discursiva 

Compreensão e expressão 

 

• Leitura e Escrita (LE2) 

Produção de texto 

Área de Estudo do Meio 

• Bloco 3 – À Descoberta do Ambiente Natural 

Os Seres Vivos do Seu Ambiente 

• Atitudes e Valores 

Interesse e empenho 

Participação/Cooperação/Iniciativa 

Organização  

Área de Expressão e Educação Plástica 

• Desenho 

OBJECTIVO(S) DE APRENDIZAGEM/RESULTADO(S) ESPERADO(S):  



78 

 

Área de Matemática 

• Subtrair fluentemente números naturais; 

• Subtrair dois números naturais, privilegiando a representação vertical do cálculo; 

• Justificar resultados matemáticos; 

• Discutir ideias matemáticas. 

Área de Português 

• Responder adequadamente a perguntas; 

• Falar de forma audível; 

• Referir o essencial de textos ouvidos; 

• Escrever textos, com um mínimo de 50 palavras, parafraseando, informando ou 

explicando. 

 

Área de Estudo do Meio 

• Observar e identificar alguns animais mais comuns existentes no ambiente próximo: 

animais selvagens e animais domésticos; 

• Reconhecer diferentes ambientes onde vivem os animais (terra, água, ar); 

• Reconhecer características externas de alguns animais (corpo coberto de penas, pelos, 

escamas, bico, garras…); 

• Ter rigor e precisão na execução das tarefas; 

• Colaborar com os outros; 

• Intervir oportunamente; 

• Colaborar nas atividades de grupo com sentido de organização. 

 

Área de Expressão e Educação Plástica 

• Ilustrar de forma pessoal. 

 

SUMÁRIO: 

Tarefas sobre a operação subtração. 

Texto “Porque é que os galos cantam quando nasce o sol?”, página 59 e 60 do caderno 

de fichas de português. 

Animais domésticos e animais selvagens. 

Habitat e características externas de alguns animais. 

 

SEQUÊNCIAÇÃO E DURAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS A DESENVOLVER: 

9h00 – 10h30 (Matemática) 

• Resolução de tarefas sobre a subtração, aplicando o método da troca, com recurso ao 

material multibase. 

 

11h00 – 12h30 (Português) 

• Análise e interpretação do texto “Porque é que os galos cantam quando nasce o Sol?”; 

• Resolução da ficha da página 59 do caderno de fichas; 

• Construção de um texto narrativo (página 60 do caderno de fichas). 
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14h00 - 15h30 (Estudo do Meio) 

• Levantamento de questões sobre animais domésticos e animais selvagens; 

• Exploração do habitat e de características de alguns animais; 

• Bilhete de identidade da galinha; 

• Resolução de exercícios do caderno de fichas de Estudo do Meio. 

 

RECURSOS: 

✓ Quadro branco; 

✓ Material de escrita; 

✓ Caderno de fichas de Português; 

✓ Manual de Estudo do Meio; 

✓ Material Multibásico. 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (através de): 

• Observação direta; 

• Recolha e análise das produções dos alunos durantes as tarefas de matemática, 

português e expressão e educação artística; 

• Preenchimento de uma grelha de avaliação para a área de estudo do meio (Apêndice 

4); 

• Preenchimento de uma grelha de avaliação para as atitudes e valores dos alunos 

(Apêndice 5). 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

• Buesco, H., Morais, J., Rocha, M., Magalhães, V. (2015). Programa de Português – 

Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência. 

• Cabrita, I., Almeida, J., Vieira, C., Gaspar, J., Amaral, P., Nunes, M. & Vizinho, I. 

(2008). Registos teóricos e práticos em matemática - novos rumos: programa de 

formação continua em matemática com professores do 1º ciclo do ensino básico da 

Universidade de Aveiro. Aveiro: Universidade de Aveiro, Comissão Editorial. 

• Damião, H., Festas, I., Bivar, A., Grosso, C., Oliveira, F. & Timóteo, M. (2013). 

Programa de Matemática – Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência. 

• Ministério da Educação (2004). Organização Curricular e Programas Ensino Básico – 

1ºCiclo. 4ªed. Lisboa: Departamento de Educação Básica. 

• Ministérios da Educação (2017). Prova de Aferição de Matemática e Estudo do Meio – 

2º Ano de Escolaridade. Lisboa: IAVE. 

• Palhares, P. (2004). Elementos da Matemática para Professores do Ensino Básico. 

Lisboa: Edições Lidel. 
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Descrição da aula: 

 

Os alunos começam por entrar na sala, às 9h, após o toque e, seguidamente, depois de 

pousarem as suas mochilas, vão aos respetivos cacifos para levarem, para a sua mesa de 

trabalho, o material necessário para aquele dia. Enquanto os alunos se acomodam, 

começarei por escrever o sumário no quadro branco para que estes o copiem no caderno 

diário e tenham um registo sobre o que fazem naquele dia. Neste dia, começaremos com 

a área de Matemática e, dando seguimento ao que foi explorado anteriormente, 

continuaremos com a operação subtração. Para isso, recordaremos o que já foi feito e 

avançaremos para novas tarefas da subtração (Apêndice 1), desta vez com transporte e 

notação vertical. Distribuirei o material multibásico e, seguidamente, as tarefas. Como os 

alunos já exploraram o material e já fizeram subtrações aplicando a notação vertical, terão 

de ser eles, primeiramente, a tentar resolver as tarefas usando o material e fazer todos os 

registos das resoluções. Os alunos que resolverem mais rápido, uma vez que não 

trabalham todos ao mesmo ritmo, terão mais tarefas preparadas que serão distribuídas 

(Apêndice 2), em que as resolverão usando a notação vertical. Posteriormente, faremos a 

correção das tarefas e exploraremos o algoritmo convencional com o método da troca. 

Pretende-se calcular, na primeira tarefa (Apêndice 1) 94 - 28. Como não é possível tirar 

8 unidades de 4, faz-se uma troca no aditivo de uma dezena por dez unidades. Com o 

material multibásico e recorrendo ao quadro branco, começarei pelo modelo com material 

concreto fazendo um pequeno esquema. Posteriormente farei a passagem para o algoritmo 

através da notação expandida, em primeiro lugar, e depois para a disposição vertical. No 

fim, chegaremos ao algoritmo convencional. Entretanto os alunos lancham e vão ao 

recreio.  

Por volta das 11h, após o toque, os alunos regressarão à sala e iniciaremos a segunda 

parte da manhã com a área de Português. Recordaremos o texto trabalhado “A galinha 

medrosa” e faremos a ligação ao texto “Porque é que os galos cantam quando nasce o 

sol?”. O galo que aparece na história “A galinha medrosa” será o elo ao novo texto. Antes 

da leitura, questionarei os alunos sobre o título em questão. Estes terão de dar as suas 

respostas, justificando-as. Passaremos à leitura do texto e esta será feita, primeiramente, 

por mim e depois pelos alunos. Analisaremos a história, oralmente e em conjunto. Os 

alunos passarão à resolução dos exercícios da página 59 do caderno de fichas (Anexo 1) 

para consolidar a interpretação do texto. Ainda, na página 60 (Anexo 1), os alunos terão 

de resolver o exercício proposto (construção de um texto narrativo). Caso tenhamos 
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tempo, os alunos partilharão o texto com a turma. Esta parte da manhã terminará às 12h30, 

hora em que os alunos saem para almoço. 

Às 14h00 darei início ao período da tarde com a área de Estudo do Meio. 

Começaremos por recordar o que já foi trabalhado acerca dos seres vivos e, através das 

personagens de ambos os textos trabalhados, a galinha e o galo, chegaremos aos animais. 

Questionarei, então, que tipo de animais existem. Canalizarei o diálogo de forma a 

considerarmos os animais domésticos e selvagens. O diálogo mantido com os alunos 

permitirá que, posteriormente, afixe um cartaz no quadro (Anexo 2) e, através das várias 

questões conduzidas por mim, eles consigam identificar o tipo de ambiente, o 

revestimento, a deslocação, a alimentação e o habitat. Após esta atividade, os alunos irão 

elaborar o “bilhete de identidade” da galinha (Apêndice 3), uma vez que era uma 

personagem do texto, ou seja, num cartão previamente preparado, os alunos preencherão 

os espaços identificando o ambiente, o revestimento, a deslocação, a alimentação e o 

habitat da galinha. Haverá ainda um espaço no “bilhete de identidade” da galinha para os 

alunos fazerem uma ilustração desta, mostrando a sua criatividade. Por fim, os alunos irão 

resolver os exercícios das páginas 49 e 50 do caderno de fichas de Estudo do Meio (Anexo 

3), para consolidarmos tudo o que foi abordado. Entretanto, chegará a hora dos alunos 

ajudarem a arrumar todo o material, lancharem e prepararem-se para sair, por volta das 

15h30. 

Anexos 

Anexo 1 – Caderno de fichas de Português 

 

Anexo 2 – Cartaz dos animais 
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Anexo 3 – Caderno de fichas de Estudo do Meio 

 

Apêndices 

Apêndice 1 – Sequência didática (tarefas da terceira sessão) 
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Apêndice 2 – Tarefas extra da subtração 

 

 

Apêndice 3 – Bilhete de identidade da galinha 

 

Apêndice 4 – Grelha de avaliação para a área de estudo do meio 
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Apêndice 5 – Grelha de avaliação para atitudes e valores 
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➢ Plano de aula do dia 3 de maio de 2018 

 

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Prática Pedagógica Supervisionada 

 

Instituição Formadora: Universidade de Aveiro 

Orientadora: Isabel Cabrita 

Orientadora Cooperante: Graça Paula Dias 

Formanda em Intervenção: Diana Santos 

 

Plano diário 

3 de maio de 2018 

Rotina geral*: 

Duração Rotina 

9h00-9h20 Entrada dos alunos na sala de aula 

Escrita do sumário 

10h30-11h00 Lanche da manhã 

Recreio 

12h30-14h00 Almoço 

 
*Às segundas-feiras, no período da tarde (14h45 às 15h30), de duas em duas semanas, 

os alunos praticam andebol. 

 

PROGRAMA E META(S) VISADA(S):  

Área de Matemática 

• Números e Operações (NO2) 

Subtração 

• Capacidades Transversais 

Resolução de problemas 

Raciocínio matemático 

Comunicação Matemática 

 

Área de Português 

• Oralidade (O2) 

Compreensão e expressão 

• Gramática (G2) 

Classes de palavras 

OBJECTIVO(S) DE APRENDIZAGEM/RESULTADO(S) ESPERADO(S):  

Área de Matemática 

• Resolver problemas de um ou dois passos envolvendo situações de retirar, comparar e 

completar; 

• Compreender o problema: identificar o objetivo e a informação relevante para a 

resolução de um dado problema; 

• Justificar resultados matemáticos; 

• Interpretar informação matemática; 
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• Representar ideias matemáticas. 

Área de Português 

• Recontar e contar uma história; 

• Identificar nomes. 

  

SUMÁRIO: 

Tarefas com a operação subtração. 

Classe de palavras: o nome. 

Ficha de consolidação da operação subtração. 

SEQUÊNCIAÇÃO E DURAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS A DESENVOLVER: 

9h00 – 10h30 (Matemática) 

• Resolução de tarefas sobre a subtração, aplicando o método da compensação, com e 

sem recurso ao material multibase. 

 

11h00 – 12h30 (Português) 

• Identificação de nomes no texto trabalhado “Porque é que os galos cantam quando 

nasce o sol?”; 

• Jogo dos nomes; 

• Resolução de duas fichas como consolidação da classe de palavras, o nome. 

 

14h00 - 15h30 (Matemática) 

•  Resolução de uma ficha de consolidação sobre a operação subtração. 

 

RECURSOS: 

✓ Quadro branco; 

✓ Material de escrita; 

✓ Caderno de fichas de português; 

✓ Material Multibásico; 

✓ Jogo dos nomes. 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (através de): 

• Observação direta; 

• Registo no diário de bordo: 

Se respondem adequadamente a perguntas e outras observações que possam surgir 

na área de português; 

• Recolha e análise das produções dos alunos durantes as tarefas de matemática. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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• Buesco, H., Morais, J., Rocha, M., Magalhães, V. (2015). Programa de Português – 

Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência. 

• Cabrita, I., Almeida, J., Vieira, C., Gaspar, J., Amaral, P., Nunes, M. & Vizinho, I. 

(2008). Registos teóricos e práticos em matemática - novos rumos: programa de 

formação continua em matemática com professores do 1º ciclo do ensino básico da 

Universidade de Aveiro. Aveiro: Universidade de Aveiro, Comissão Editorial. 

• Damião, H., Festas, I., Bivar, A., Grosso, C., Oliveira, F. & Timóteo, M. (2013). 

Programa de Matemática – Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência. 

• Ministério da Educação (2004). Organização Curricular e Programas Ensino Básico – 

1ºCiclo. 4ªed. Lisboa: Departamento de Educação Básica. 

• Ministérios da Educação (2017). Prova de Aferição de Matemática e Estudo do Meio – 

2º Ano de Escolaridade. Lisboa: IAVE. 

• Marques, M., Rocha, M. (2016). A Gramática. Porto: Porto Editora. 

 

 

Descrição da aula: 

 

Os alunos começam por entrar na sala, às 9h, após o toque e, seguidamente, depois de 

pousarem as suas mochilas, vão aos respetivos cacifos para levarem, para a sua mesa de 

trabalho, o material necessário para aquele dia. Enquanto os alunos se acomodam, 

começarei por escrever o sumário no quadro branco para que estes o copiem no caderno 

diário e tenham um registo sobre o que fazem naquele dia. Neste dia, começaremos com 

a área de Matemática. Distribuirei o material multibásico pela turma e duas tarefas 

(Apêndice 1). Estas terão um traço ao meio para os alunos, do lado esquerdo, resolverem 

como aprenderam, aplicando o método da troca e, do lado direito, numa fase inicial 

deixarem em branco. Primeiramente, os alunos resolverão as duas tarefas mas ocupando 

apenas o lado direito, individualmente, com recurso ao material multibásico. Depois 

confirmarão os seus cálculos e verificarei se aplicaram o método da troca. Corrigiremos 

as tarefas em conjunto, no quadro branco. Passa-se à exploração de um novo método para 

cálculo da diferença, o método da compensação. Com as tarefas anteriormente resolvidas, 

usarei o enunciado da primeira. Assim, explicarei que, como queremos calcular 61 - 48 e 

não é possível tirar 8 unidades de 1, adicionam-se 10 unidades ao aditivo e, para 

compensar (talvez para os alunos seja melhor dizer se acrescentamos em cima temos de 

acrescentar em baixo) esse facto, também se adiciona o mesmo número ao subtrativo, 
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mas na forma mais vantajosa de uma dezena. Para isso, recorrendo ao quadro branco, 

desenharei as barras e os cubos (a representar o 61 e o 48) e explicarei o modelo com 

material concreto, neste caso o multibásico. Seguidamente, farei a passagem para o 

algoritmo, em notação expandida e depois em disposição vertical. No fim, chegaremos 

ao algoritmo convencional. É de salientar que todas estas passagens estarão, as três, 

escritas no quadro, para que os alunos percebam todo o processo até chegarmos ao 

algoritmo convencional. Quando explorado o segundo método, a compensação, pedirei 

aos alunos que resolvam as mesmas tarefas, ocupando agora o lado direito, averiguando 

se compreenderam a abordagem do mesmo. Entretanto os alunos lancham e vão ao 

recreio.  

Às 11h, os alunos regressarão à sala e iniciaremos a segunda parte da manhã com a 

área de Português. Fazendo a ligação com o texto explorado no dia anterior “Porque é 

que os galos cantam quando nasce o sol?”, os alunos começarão por contar e recontar o 

mesmo, oralmente e sem terem o caderno de fichas aberto. Seguidamente, abrirão o 

caderno de fichas na página do texto, página 59 (Anexo 1), e irão sublinhar todas as 

palavras, cuja classe seja o nome – nomes próprios, comuns ou comuns coletivos, que 

nele encontrarem. Quando terminarem faremos o registo dos nomes no quadro. 

Oralmente, definiremos cada subclasse do nome. Numa fase seguinte os alunos farão o 

jogo dos nomes (Apêndice 2) em grupos de 4 elementos cada. Terão uma tabela com três 

colunas, uma para os nomes próprios, uma para os nomes comuns e outra para os nomes 

comuns coletivos, para os classificarem. No fim, em conjunto, discutiremos os resultados, 

verificando os nomes colocados em cada uma das colunas. Ainda, irão fazer exercícios 

de duas fichas (Anexo 2) como consolidação da classe de palavras, o nome. Esta parte da 

manhã irá até às 12h30, hora em que os alunos saem para almoço. 

Às 14h00, darei início ao período da tarde e retomaremos a área de Matemática. Para 

mostrarem o que sabem e o que aprenderam, os alunos resolverão uma ficha de 

consolidação do que foi trabalhado com a subtração (Apêndice 3), confirmando os 

cálculos com a representação vertical do algoritmo convencional, sem recurso ao material 

multibásico. Entretanto chegará a hora dos alunos ajudarem a arrumar todo o material, 

lancharem e prepararem-se para sair, por volta das 15h30. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

Anexo 2 
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Apêndices 

Apêndice 1 – Sequência didática (tarefas da quarta sessão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 2 
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Apêndice 3 – Sequência didática (tarefas da quinta sessão) 
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ANEXOS 

Anexo I - Fichas do SAC 

Fichas do SAC 

Sistema de Acompanhamento das Crianças 

(SAC) 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Observação e caracterização do grupo  

 

 

Crianças Nível geral de 

bem-estar 

Nível geral de 

implicação 

 

Comentários 

*Nomes             1 2 3 4 5 ? 1 2 3 4 5 ?  

1. AL     x     x    

2. AM     x     x    

3. BN     x    x     

4. BC    X     x     

5. BL    X     x     

7. D              

8. DC     X     x     

9. EA   x      x     

10. FC    x      x    

11. FP    x     x     

12.  JP    x     x     

13. JG   x      x     

14. MD    x     x     

15. MO    x     x     

16. MC    x     x     

17. PM   x     X      

18. PM   x    x      Apoio Especial 

19. PL    x     x     

20. RM   x    x      Apoio Especial; 

Prima da Vânia 

21. RG   x     x     Falta de atenção e 

concentração 

22. SR      x      x Integra unidade de 

multideficiência 

23. SS    x      x    

24. TC      x      x Integra unidade de 

multideficiência  

25. VM   x    x      Apoio Especial; 

Prima da Rafaela 

26. VG    x     x     

27. ZG    x     x    Dupla 

nacionalidade 


