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palavras-chave 

 
competições em matemática, competição e sucesso na aprendizagem 
da matemática, motivação, a matemática e os números. 

resumo 
 

 

O objetivo central deste trabalho consiste na análise da relação entre as 
competições matemáticas e o aumento da motivação e consequente 
sucesso na aprendizagem da matemática. 
O estudo foi realizado com 12 alunos da turma em que leciono, 7 do 2.º 
ano e 5 do 3.º ano de escolaridade sendo que os 5 alunos do 3.º ano 
acompanham o currículo do 2.º ano e beneficiam de Medidas de 
Suporte à Aprendizagem e à Inclusão do Dec. Lei 54/2018- Medidas 
Seletivas, alíneas b), c) e d), bem como de condições especiais de 
avaliação previstas nas alíneas e), g) e h). 
Foram utilizados instrumentos com o objetivo de comparar e avaliar a 
motivação dos alunos:  competição online e competição realizada em 
prova de papel. 
Assim, foi realizado um inquérito no início e outro no final do estudo de 
caso que pretende analisar a opinião/atitude e expectativas dos alunos 
face à disciplina de matemática.  
As hipóteses colocadas neste estudo foram avaliadas através do 
método comparativo e correlacional, podendo concluir-se: sem dúvida a 
motivação é a chave do sucesso nas aprendizagens e as competições 
matemáticas online contribuem para aumentar a motivação dos alunos. 
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abstract 

 
The main objective of this work is to analyze the relationship between 
mathematical competitions and increased motivation and consequent 
success in learning mathematics. 
The study was carried out with 12 students from the class I teach, 7 
from the 2nd year and 5 from the 3rd year of schooling, with the 5 
students from the 3rd year following the 2nd year curriculum and 
benefiting from Measures to Support Learning and the Inclusion of Dec. 
Law 54/2018 - Selective Measures, sub-paragraphs b), c) and d), as 
well as special conditions for assessment provided for in sub-
paragraphs e), g) and h). 
In this study, a survey was carried out at the beginning and at the end of 
the case study that aims to analyze the opinion/attitude and 
expectations of students towards the subject of mathematics. 
Instruments were used with the objective of comparing and evaluating 
the students' motivation: online competition and competition held in a 
paper test. 
The hypotheses put forward in this study were evaluated using the 
comparative and correlational method, and it can be concluded: without 
a doubt, motivation is the key to success in learning and online math 
competitions contribute to increasing student motivation. 
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1 - Introdução 

Temos assistido, nas últimas décadas, ao surgimento de uma crescente oferta de 

atividades, tanto dentro como fora da sala de aula, em particular competições matemáticas. 

Este facto tem despertado o interesse de investigadores em educação matemática. A 

utilização das tecnologias da informação e da comunicação no processo educativo deixou de 

ser uma novidade para se tornar uma realidade (Resende, 2002). 

De acordo com Koichu (2009) as atividades em contexto extra-aulas proporcionam 

ao aluno oportunidades de desenvolvimento pessoal, intelectual e criativo, sendo um 

complemento do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Em particular, as 

competições matemáticas, e todo o trabalho de preparação desenvolvido em torno destas, 

que muitas vezes envolve a resolução de problemas, podem promover o desenvolvimento 

do raciocínio e da comunicação matemática, ao mesmo tempo que valorizam e incrementam 

o gosto por esta área.  

Neste contexto, e porque a matemática sempre foi uma área que nos despertou muito 

gosto e interesse, escolhemos, de entre os temas apresentados para desenvolvimento de uma 

dissertação, o tema “as competições de matemática: motivação intrínseca e/ou extrínseca 

para o sucesso na aprendizagem da matemática”.  

Pretende-se, neste trabalho, perspetivar possíveis implicações que a participação dos 

alunos em competições matemáticas pode trazer para o processo/sucesso do ensino e 

aprendizagem, bem como analisar a relação entre a motivação dos alunos para a 

aprendizagem da matemática e o seu desempenho escolar. Para tal, foi realizada uma 

competição online com 10 questões elaboradas por nós utilizando o conceito de “Modelo 

Gerador de Questões” do PmatE e a ferramenta ModelMaker (Camejo, Silva, Oliveira, & 

Descalço, 2016) versus prova em papel igualmente com 10 questões. Com a análise dos 

resultados pretendo responder à seguinte questão: 

Será que as competições matemáticas, nomeadamente as competições 

online, aumentam a motivação dos alunos e, consequentemente, 

contribuem para um maior sucesso na disciplina? 
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A presente dissertação organiza-se em cinco secções que apresentamos seguidamente: 

Na secção 1 é feita uma introdução com uma breve descrição do trabalho e 

terminologia usada no mesmo. 

Na secção 2 é apresentada uma revisão bibliográfica sobre as competições 

matemáticas, a motivação e a sua relação com o sucesso nas aprendizagens matemáticas. De 

referir que existe muita bibliografia sobre o tema pelo que teve de ser feita uma seleção 

criteriosa. 

Na secção 3 pretendeu-se fazer uma abordagem sobre os “Números e Operações” 

uma vez que este é o conteúdo a ser trabalhado nas competições do estudo de caso da secção 

4. 

A secção 4 é dedicada à abordagem da metodologia da investigação. Indicamos o 

contexto da investigação, os participantes e os procedimentos de recolha de dados. Fazemos 

ainda a apresentação e interpretação dos dados recolhidos. 

Na secção 5 fazemos as conclusões e considerações finais. 

Finalizamos com listagem de referências citadas e listagem de anexos relativos a 

documentos gerados ao longo do estudo. 

 

 

 

Terminologia usada  

Relativamente à terminologia usada na escrita desta dissertação de mestrado, adotamos as 

aspas, ditas inglesas (“ ”), quando pretendemos realçar uma parte do texto (uma letra, uma 

palavra, uma expressão, uma frase ou sucessão delas), recorremos ao negrito quando 

pretendemos salientar parte do texto sem recorrer às aspas, usamos as chamadas aspas 

francesas (designação meramente tipográfica para as aspas do tipo « ») em citações de obras, 

recorremos ainda às plicas (‘ ’) nos casos raros em que pretendemos realçar algo que se 

encontre entre aspas que, por sua vez, já se encontrava também entre aspas. 

Ao longo do texto, surgem palavras para as quais não há tradução para a língua portuguesa, 

optámos assim por mantê-las nas suas expressões originais, usando itálico para as destacar. 
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2 – Enquadramento teórico 

A matemática é uma disciplina essencial do currículo escolar e é importante na vida 

diária (Yüksel-Şahin, 2008). Além disso, é um instrumento para o desenvolvimento de todas 

as outras ciências (Divjak & Tomic, 2011). No entanto, existe uma crença comum de que a 

maioria dos alunos não gosta de matemática devido à sua própria natureza (Luttenberger, 

Wimmer, & Paechter, 2018). Mais especificamente, Geist (2010), após ter analisado 

diversos estudos psicológicos, concluiu que a ansiedade é o principal fator para a aversão à 

matemática. A origem da ansiedade está relacionada com: fraquezas no currículo, 

experiências negativas com matemática, pressão e expetativa familiar, pressão dos pares, 

estilos de ensino e ambientes de aprendizagem ( (Geist, 2010) e (Luttenberger, Wimmer, & 

Paechter, 2018)). 

 

2.1. Gamificação 

O jogo pode ser implementado no processo de ensino/aprendizagem para atingir 

determinados objetivos, aumentar a motivação e envolvê-los num ambiente competitivo e 

amigável com outros alunos. A gamificação é uma forma eficaz para fazer a mudança 

positiva no comportamento e atitude dos alunos em relação à aprendizagem, melhorando o 

seu envolvimento e motivação. 

De acordo com Kapp (2012), gamificação é “usar mecânica, estética e pensamento 

de jogo, baseados em jogos para envolver pessoas, motivar a ação, promover o conhecimento 

e resolver problemas.” 

Gamificação é o uso do pensamento, abordagens e elementos do jogo num contexto 

diferente dos jogos. Usando a mecânica do jogo melhora a motivação e a aprendizagem em 

condições formais e informais.  

Várias definições se sobrepõem e podem ser resumidas da seguinte forma: 

Gamificação é uma integração de elementos e pensamento de jogo em atividades que não 

são jogos. 
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2.2. Competições em matemática 

Vivemos hoje numa era digital e como tal os alunos crescem com novas tecnologias. 

Assim os professores enfrentam novos desafios, devendo usar métodos de ensino diferentes 

e abordagens que permitam que os alunos sejam participantes ativos com forte motivação e 

envolvimento nas tarefas.  

Ainda neste contexto, e segundo Lévy (1999) e Prensky (2001), as Tecnologias da 

Informação e Comunicação na educação podem ser pensadas como recursos que 

potencializam as dimensões do processo de ensino aprendizagem, tendo em vista que 

estamos inseridos no contexto da cibercultura e que os nossos alunos, do século XXI, 

nasceram no meio desta avalanche de tecnologias. Sem dúvida que a sociedade 

contemporânea está inundada de tecnologia e que obviamente a mesma tem repercussões 

diretas e indiretas na educação e nas metodologias de aprendizagem a serem utilizadas. 

Alguns estudos sugerem que adicionar o elemento de competição do jogo a um 

ambiente de aprendizagem baseado em jogos, melhora resultados de aprendizagem e 

motivação dos participantes. Como resultado, os designers de jogos devem incorporar o 

elemento “competição” aos jogos que criaram, para facilitar a aprendizagem. No entanto, 

fornecer todas as dimensões desafiadoras em um único jogo nem sempre é possível, por 

outro lado, podem haver algumas características de design que afetam umas relativamente 

às outras. Alguns estudos mostram também que a cooperação é mais eficaz do que a 

competição em jogos, uma vez que a competição facilita apenas a realização cognitiva, mas 

não a aprendizagem de atitudes (Ke & Grabowski, 2007). 

A aprendizagem baseada em jogos é uma pedagogia interativa que tem como 

fundamento o princípio de que os jogos, pela sua própria natureza, aumentam a 

aprendizagem através da experiência emocional positiva. Os jogos não são apenas 

divertimento, pelo contrário, eles podem aprofundar a ligação com a matemática, bem como 

outras áreas, e permitir uma maior aprendizagem. 

Os jogos têm potencial para diminuir a ansiedade, aumentar o tempo de prática e 

melhorar a compreensão e a linguagem da aprendizagem matemática. Estão longe de serem 

distração ou perda de tempo e tornam-se atualmente parte importante e integrante da 

aprendizagem do currículo. 

De acordo com alguns estudos, as competições em matemática têm contribuído para 

diminuir a ansiedade relativamente à disciplina e fazer com que os alunos gostem de 
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matemática. Para Kenderov et al. (2009), “(…) as competições matemáticas, contemplam, 

ampliam e enriquecem o trabalho feito em sala de aula”. Existe, em todo o mundo, um grande 

número de competições em matemática para os diferentes níveis de ensino, como por 

exemplo: International Mathematical Olympiad (IMO), The International Mathematics 

Competition for University Students (IMC), Mathematical Kangaroo (também conhecido 

como International Mathematical Kangaroo, ou Kangourou sans frontiers, em francês), 

Mental Calculation World Cup, Primary Mathematics World Contest (PMWC), Rocket City 

Math League (RCML), Romanian Master of Mathematics and Sciences, Tournament of the 

Towns, Math League, American Regions Mathematics League (ARML), iTest 

(anteriormente conhecido como American High School Internet Mathematics Competition 

(AHSIMC)), Harvard–MIT Mathematics Tournament (HMMT), Mandelbrot Competition, 

Global Math Challenge (GMC), Purple Comet! Math Meet! Mathematics and Computing 

Contests, International Math Contest.  

Em Portugal, nos últimos anos, tem-se assistido ao aparecimento de um crescente 

número de competições matemáticas, promovidas, na maioria das vezes por instituições do 

Ensino Superior. São exemplos disso: as Olimpíadas Portuguesas de Matemática, o Canguru 

Matemático sem Fronteiras, as Competições Nacionais de Ciência (que integram, na área da 

Matemática, as competições diz4, maismat, equamat e mat12), os campeonatos de 

Matemática SUB12 e SUB14, a Matemáticas na Raia, os Desafios e o Matematrix.  

Em 1989, foi concebido na Universidade de Aveiro o Projecto Matemática Ensino 

(PmatE), cujo objetivo era a aplicação das tecnologias da comunicação e informação na 

promoção da aprendizagem da Matemática (Oliveira & Batel Anjo, 2010) tendo 

desenvolvido, na sua génese, a competição EQUAmat com conteúdos de Matemática para o 

3.º ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade). Atualmente, o PmatE 

desenvolve conteúdos digitais parametrizados para várias áreas científicas e níveis de ensino 

(básico, secundário e universitário), que são disponibilizados por uma Plataforma de Ensino 

Assistido por computador (PEA). Realizam-se, anualmente, no terceiro trimestre letivo, as 

Competições Nacionais de Ciência (CNC), um evento de abrangência nacional em Portugal, 

que decorre na Universidade de Aveiro e tem por base os conteúdos desenvolvidos sobre 

tópicos curriculares do ensino português. No ambiente de competição, as provas são 

organizadas por níveis, sendo que cada nível utiliza um mesmo Modelo Gerador de Questões 

(MGQ) e tal que, duas provas a correr simultaneamente em dois computadores são distintas, 
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mas formalmente equivalentes no sentido que mantêm o mesmo nível de dificuldade e o 

mesmo objetivo didático e pedagógico. No modo competição são atribuídos pontos pelo 

número de níveis completados corretamente e pelo tempo gasto na competição. Em todas as 

provas das CNC, a existência de “vidas” torna a competição mais próxima dos jogos digitais. 

Dentro desse contexto, é possível dizer-se que as CNC fazem uso de caraterísticas da 

gamificação (Simões, 2013), uma vez que a geração aleatória de questões por intermédio 

dos MGQ é um instrumento estratégico na manutenção do nível de interesse e motivação 

dos estudantes na busca do conhecimento científico, tirando proveito da combinação do 

saber e da tecnologia com a competição. 

 

2.3. Motivação intrínseca e/ou motivação extrínseca 

A motivação é um conceito utilizado nas mais diversas situações do nosso 

quotidiano, e em contextos educativos adquire significado e importância especiais, 

influenciando desta forma tanto a aprendizagem como o desenvolvimento dos alunos e 

afetando o investimento ou desinvestimento dos mesmos no processo de 

ensino/aprendizagem (Lemos, Soares, & Almeida, 2000). Para Wentzel & Wigfield (2007), 

a motivação relaciona-se com a energia, a direção e as razões do comportamento. Está 

relacionada com o papel do sujeito relativamente à tarefa, podendo este estar motivado 

porque valoriza a atividade (papel ativo) ou por coerção externa (papel inativo) (Deci & 

Ryan, 2000b). 

A motivação carece de energia para desencadear a ação, isto é, existe a necessidade 

que os sujeitos decidam acerca das tarefas, que persistam para tentar alcançá-las, que se 

envolvam intensamente e que pensem acerca do seu desempenho na tarefa (Deci & Ryan, 

2000b). Deste modo, quanto mais o sujeito estiver motivado, maior será a persistência 

(Lieury & Fenouiller, 1997). 

Várias investigações realizadas no âmbito da motivação para a aprendizagem, 

permitem reconhecer que a motivação assume um papel crucial nas aprendizagens. No 

entanto, nem sempre se pensou assim. Só após o século XX é que se tornou possível validar 

experimentalmente a ligação entre a motivação e a aprendizagem (Sprinthall & Sprinthall, 

1993). Neste sentido, alguns estudos empíricos evidenciam a existência de uma relação entre 

a motivação, a perceção que os alunos têm da sua competência e o seu desempenho. Referem 

também que, esta relação complexa é influenciada por vários fatores e vai sofrendo 
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mudanças ao longo do desenvolvimento do sujeito (Harter & Connell, 1984, citado por 

(Catarino, 2007)). Segundo Guimarães & Bzuneck (2008), “a motivação dos estudantes para 

as aprendizagens é um fenómeno complexo, multideterminado que pode apenas ser inferido, 

mediante a observação do comportamento, seja em situações reais de desempenho ou de 

autorrelato”. Os autores consideram também que o ambiente escolar é um promotor da 

motivação e da aprendizagem. Oliveira, J. (1999), afirma que a motivação dos alunos deve 

ser encarada como um meio para alcançar o sucesso académico. Sprinthall & Sprinthall 

(1993), apresentam a motivação como uma componente crucial na aprendizagem e na 

promoção de sucesso escolar. Segundo estes autores a motivação está intimamente ligada 

com a aprendizagem e com a perceção, havendo uma constante interação entre estes três 

fatores, em que cada um afeta e é afetado pelos outros dois. Sendo assim, a motivação afeta 

a aprendizagem e esta afeta a perceção, o que segundo Sprinthall & Sprinthall (1993) é 

demonstrado pela maioria dos atos humanos serem apreendidos, adquiridos e não inatos. 

Estes também afetam a perceção, o que faz com que muitas vezes os sujeitos vejam o que 

querem ver, sem conseguirem detetar o que existe de desagradável (Sprinthall & Sprinthall, 

1993). Os estudos realizados nesta área apontam, também, para a relação entre o 

envolvimento do sujeito na tarefa com a realização. Sendo assim, a motivação afeta o 

envolvimento em tarefas académicas e o envolvimento realça o interesse e a motivação 

(DeCharms, 1984, citado por (Singh, Granville, & Dika, 2002)). Do mesmo modo, Skaalvik 

e Rankin (1995), citado por (Singh, Granville, & Dika, 2002), nos seus estudos, concluíram 

que a motivação está intimamente relacionada com a realização e desempenho académico. 

Neste sentido, será mais provável a ocorrência de resultados positivos quando o sujeito é 

autónomo e está motivado intrinsecamente (Elia, Connell & Deci, 1985, citado por (Elias, 

2007)) e (Aunola, 2006) ao estudarem a relação entre a motivação e a aprendizagem da 

matemática concluíram que o interesse das crianças e a sua motivação para as aprendizagens 

assumem um papel importante no seu desempenho académico dentro desta área disciplinar. 

Deci (1975), efetuou a distinção, entre Motivação Intrínseca e Motivação Extrínseca. 

O autor afirma que o sujeito motivado intrinsecamente realiza as tarefas apenas para sua 

satisfação pessoal, enquanto que o sujeito motivado extrinsecamente realiza as tarefas com 

um intuito de ganhar algum tipo de prémio ou recompensa, ou por outro lado, para evitar 

algo desagradável.  
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A motivação intrínseca e a motivação extrínseca são conceitos que advêm de uma 

divisão realizada com base nas conclusões dos estudos que apresentam a motivação assente 

em fatores pessoais internos, como por exemplo as necessidades, os medos e os interesses e 

por outro lado, outros estudos que se baseiam em fatores externos, como por exemplo os 

incentivos ou punições (Woolfolk, 2000). 

Harter (1981), apresentou o conceito de motivação, como um contínuo de motivação 

intrínseca a extrínseca, em que a primeira é determinada pelo interesse do sujeito para 

realizar a tarefa e a segunda é determinada pela receção de um reforço externo associado ao 

resultado da tarefa. Para Harter (1981), o ser humano desde muito cedo tem necessidade de 

compreender e dominar o seu meio envolvente, devendo-se esta necessidade ao prazer 

intrínseco que proporciona. É devido a este fato, refere a autora, que as crianças se interessam 

por descobrir o meio que as rodeia, o que proporciona que tenham prazer quando iniciam as 

aprendizagens escolares. Segundo Stipek (1998), a motivação intrínseca pode ser encarada 

como a procura de oportunidades para desenvolver competências e expetativas, como a 

procura de tarefas inovadoras, que de alguma forma são discrepantes das suas próprias 

expetativas e como uma necessidade de autonomia para participar em atividades 

voluntariamente.  

Para Santos (2008), este conceito de motivação intrínseca tenta dar resposta ao 

porquê dos sujeitos escolherem espontaneamente determinadas tarefas, o que segundo 

Guimarães (2001) está relacionado com a satisfação pessoal do sujeito, sendo a atividade 

um meio e um fim para adquirir essa satisfação pessoal. Por outro lado, a motivação 

extrínseca, é baseada em recompensas externas ou numa tentativa de evitar o castigo, ou 

seja, o sujeito apenas realiza a tarefa pelas recompensas que pode obter e não pela tarefa em 

si ( (Guimarães, 2001) e (Woolfolk, 2000)).  

Do mesmo modo Stipek (1998), Woolfolk (2000) e Guimarães (2001), declaram que 

os humanos nascem predispostos para desenvolver aptidões e interesse pelas atividades 

relacionadas com as aprendizagens, o que significa não ser necessário reforços externos, 

uma vez que aprender já é um reforço por si próprio.  

Na adaptação destes conceitos ao meio académico, um aluno intrinsecamente 

motivado é aquele que realiza as atividades académicas por gosto pela própria tarefa e pela 

satisfação que esta lhe proporciona, não havendo influência de fatores externos (Reeve, Deci, 

& Ryan, 2004); (Deci & Ryan, 2000b) e (Guimarães, 2004). Em contraste um aluno 
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extrinsecamente motivado é aquele que realiza as tarefas pelas consequências que ela 

acarreta, isto é, pelas recompensas e ou punições (Reeve, Deci, & Ryan, 2004); (Deci & 

Ryan, 2000b). Numerosos estudos realizados confirmam que as recompensas diminuem a 

motivação intrínseca (Deci, 1975). O sujeito à medida que recebe recompensas extrínsecas, 

deixa de realizar a tarefa pela satisfação que esta lhe proporciona e passa a realizá-la apenas 

por motivos extrínsecos (Lieury & Fenouiller, 1997).  

No mesmo sentido Jesus (2000), defende que os alunos intrinsecamente motivados 

para as aprendizagens, dedicados e empenhados, não devem receber recompensas externas, 

isto é, não devem ser reforçados externamente, uma vez que este reforço interfere 

diretamente na sua motivação, podendo inclusive diminuir o seu desempenho e tornar o 

aluno dependente deste reforço. Com o intuito de conhecer este fenómeno subjacente à 

diminuição da motivação intrínseca foram realizadas várias investigações, que encontraram 

diversas causas para este fenómeno. Deci (1975) e Deci & Ryan (1985) consideram que esta 

dicotomia intrínseca – extrínseca é muito simplista e redutora para a compreensão da 

motivação. Neste sentido introduziram uma perspetiva auto – determinista, onde a motivação 

é vista de uma forma global e onde é apresentado um continuum da forma mais 

autodeterminada para a menos autodeterminada. 

A Teoria da Autodeterminação de Deci & Ryan (1985), encontra-se entre as teorias 

da motivação. Os autores apresentam-na como uma abordagem à motivação e à 

personalidade humana, que recorre a métodos empíricos para determinar os recursos internos 

da personalidade e da autodeterminação (Deci & Ryan, 1985); (Deci & Ryan, 2000b). 

Para estes autores, o fator mais importante na motivação intrínseca é a 

autodeterminação, uma vez que, quando os sujeitos são motivados intrinsecamente, estão 

ativos e autodeterminados. Os autores afirmam ainda, que qualquer fator que interfira nesta 

experiência motivacional, irá diminuir a motivação intrínseca (Deci & Ryan, 1985). 

Deci & Ryan (2000b), consideram que a sua teoria da autodeterminação (SDT- Self 

Determination Theory) fornece uma boa base para melhor compreender a motivação 

relacionada com a escola, e a motivação para a aprendizagem em particular. De acordo com 

Deci & Ryan (2008b), a SDT é a base empírica da teoria da motivação humana, do 

desenvolvimento e da saúde. Segundo Guimarães (2004), “a base inicial para a teoria da 

autodeterminação é a conceção do ser humano como organismo ativo, dirigido para o 
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crescimento, desenvolvimento integrado do sentido do “Eu” e para a integração com as 

estruturas sociais”.  

A SDT, (Deci & Ryan, 1985); (Deci & Ryan, 2008b); (Deci & Ryan, 2008), defende 

que os seres humanos, desde o seu nascimento, têm propensões inatas para a estimulação e 

a aprendizagem. No entanto, o ambiente pode fortalecer ou enfraquecer esta tendência na 

medida em que nutre ou frustra três necessidades psicológicas inatas/básicas (consideradas 

como a base para a motivação e integração da personalidade): competência, autonomia e 

pertença, que segundo Deci & Ryan (2000b), são três necessidades integradas e 

independentes, sendo que a satisfação de cada uma é um reforço para as outras. Para os 

autores supracitados, estas necessidades “parecem ser essenciais para facilitar o ótimo 

funcionamento das tendências naturais para o crescimento e a integração, assim como 

também para o desenvolvimento social e o bem-estar pessoal” (Murcia & Coll, 2006).  Uma 

vez satisfeita, a necessidade psicológica, promove sensação de bem-estar e de um efetivo 

funcionamento do organismo (Guimarães, 2004). Assim, à medida que o ambiente permite 

uma experiência de sentimentos de competência, autonomia e pertença a motivação da 

pessoa para uma determinada tarefa será ótima e as três necessidades estão equilibradas 

quando todas se encontram igualmente satisfeitas, sendo o ambiente social aquele que apoia 

ou frustra essas mesmas necessidades (Deci & Ryan, 2008). 

Deci & Ryan (2000b) fazem a distinção entre motivação intrínseca e motivação 

extrínseca, sendo que a primeira se refere ao facto de um sujeito realizar/persistir numa 

determinada tarefa apenas pela satisfação que ela lhe proporciona. Esta tarefa é vista como 

um fim em si mesmo, uma vez que dessa atividade não resulta qualquer recompensa 

extrínseca. A motivação intrínseca é central no processo de autorregulação da aprendizagem, 

levando o aluno a desenvolver comportamentos de mestria e de curiosidade. Já a motivação 

extrínseca é considerada como sendo uma motivação influenciada por valores externos à 

tarefa, pois é determinada por incentivos externos. A motivação extrínseca, segundo Deci & 

Ryan (2000b) contrasta com a motivação intrínseca no sentido desta conduzir à realização 

de atividades com o objetivo de atingir um fim externo ao indivíduo e não pelo prazer que 

sente na realização daquela mesma atividade. Na vertente educacional, pode dizer-se que, se 

os alunos percecionarem os seus resultados como sendo controlados por si, vão ter uma 

maior motivação intrínseca para aprender e consequentemente melhores resultados 

escolares.  



 

29 

 

Segundo Stipek (1998), os alunos permanecem mais motivados intrinsecamente nas 

tarefas quando estas são desafiantes, inovadoras e remetem para situações da vida. 

Os estudos revelam que alunos intrinsecamente motivados são mais 

autodeterminados e fazem atribuições internas do resultado das atividades (Deci & Ryan, 

1985); (Messias, 2009); (Deci & Ryan, 2000b). A motivação é um fator crucial nas 

aprendizagens dos alunos promovendo o seu sucesso escolar (Stipek, 1998), no entanto a 

disciplina de Matemática tem vindo a ser referida como aquela cujos resultados escolares 

dos alunos são mais baixos devido às dificuldades (OECD, 2004).  

É frequente, no dia-a-dia dos nossos estudantes, principalmente desde o momento 

em que entram para a escolaridade obrigatória, ouvirem dizer que a matemática é muito 

importante, não só em termos académicos como para a vida futura. No atual currículo e no 

sistema de avaliação em vigor é atribuída mais importância à matemática e língua portuguesa 

do que a qualquer outra disciplina. Quando isto acontece, ou seja quando os alunos valorizam 

mais uma atividade ou tarefa, segundo Lopes (2001), citado por Guerreiro (2004) estes 

tendem a sentir-se mais competentes nas suas realizações, envolvendo-se de forma ativa e 

sentindo-se mais satisfeitos com a aprendizagem em geral, levando ao aumento da 

Motivação Intrínseca. 

Como foi referido na secção 2.2, os jogos digitais têm contribuído para diminuir a 

ansiedade dos alunos na disciplina e aumentar a sua motivação na resolução das tarefas. A 

elaboração de estratégias de ensino, utilizando o computador para a execução de jogos, pode 

contribuir para a organização de ambientes favoráveis à satisfação das necessidades dos 

alunos. Ao jogarem no computador, os alunos, podem sentir-se mais capazes se os desafios 

forem equilibrados com as suas habilidades ou conhecimentos. Durante o jogo os alunos 

podem sentir-se mais autónomos devido às diferentes opções de escolha para a solução 

correta e a utilização de estratégias adequadas para a solução das questões. Finalmente, o 

facto de jogarem em rede, potencia a vontade de ter êxito no jogo. 

 

2.4. Relação entre competição e o sucesso na aprendizagem da matemática 

Segundo Verhoeff (1997), não é surpreendente que educação e competição estejam 

intimamente relacionadas. Por um lado, é natural que as crianças compitam e, portanto, 

compreensível que a competição seja colocada em uso educacional. Por outro lado, a 

competição pode ser considerada tão importante na vida adulta, que uma sociedade educa 
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especialmente os seus jovens para competir. Por exemplo, em Esparta, a cidade grega mais 

próspera dos séculos VIII e VII a.C., a educação física era dominada por competições, em 

particular os Jogos Olímpicos, onde os espartanos costumavam ganhar mais de metade dos 

primeiros lugares. Durante anos, várias individualidades ligadas à educação, lutaram para 

reviverem os Jogos Olímpicos. A primeira dessas olimpíadas modernas foi realizada em 

Atenas, Grécia em 1896. Enquanto decorriam os preparativos para as olimpíadas e talvez 

motivados por isso, a Universidade de Eötvös Loránd em Budapeste organizou o Primeiro 

Concurso Internacional de Matemática, em 1894. A partir daí surgiu, por toda a Europa 

Central, a ideia de realizar competições em ciências. William Lowell Putnam começou uma 

competição de matemática para estudantes universitários norte-americanos em 1938. A 

Competição Putnam é a mais proeminente para estudantes universitários, nos Estados 

Unidos e Canadá, acontecendo anualmente no primeiro sábado de dezembro. Começou 

como uma competição entre departamentos de matemática em faculdades e universidades. 

Agora, a competição cresceu e tornou-se a prova de matemática de nível universitário mais 

importante do mundo. Embora os participantes trabalhem independentemente nos 

problemas, há também um aspeto de equipa na competição. Os prémios são concedidos aos 

participantes com as pontuações mais altas e aos departamentos de matemática das cinco 

instituições cuja soma das três melhores pontuações seja maior. 

Concursos nacionais e regionais deram origem à Olimpíada Internacional de 

Matemática (IMO), que foi sediada pela primeira vez na Roménia em 1959. Outras 

disciplinas posteriormente estabeleceram suas próprias olimpíadas internacionais: a física 

em 1967, química em 1969, informática em 1989, biologia em 1990 e astronomia em 1996.  

Ao abordarmos o tema jogo e competição podemos chegar a conclusões ainda mais 

interessantes no que à aprendizagem diz respeito. 

A competição, sendo uma atividade bem estruturada e com objetivos concretos, pode 

ser encarada como um fator de motivação e entusiasmo para os estudantes (Cheng, 2009). 

Na determinação do processo constituído pelo par ensino-aprendizagem, existem sempre 

três figuras: quem aprende, quem ensina, e a relação construída entre estes (Oliveira M. K., 

2010). Desse cenário, resulta que o processo de desenvolvimento individual só pode ocorrer 

diante de situações propícias, o que levou Vygotsky (1991) a elaborar o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). Segundo Rego (1995), a ZDP idealizada por Vygotsky 

pode ser resumida como a distância entre os níveis de desenvolvimento real e potencial do 
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educando. Tal distância pode ser entendida como o intervalo existente entre aquilo que o 

aluno é capaz de realizar de forma autónoma e aquilo que ele faz com o auxílio dos outros 

participantes do grupo social. O progresso do estudante é entendido como algo latente e que 

irá aflorar em algum momento no futuro. 

Vygotsky (1991), sugere que uma das maneiras para se formar uma ZDP no 

educando é através do jogo, já que este, segundo Negrine (1995), “[...] leva a criança a estar 

sempre acima de sua idade média, isto é, acima de sua conduta diária, uma vez que o jogo 

contém todas as tendências evolutivas de forma condensada, sendo, em si mesmo, uma 

considerável fonte de desenvolvimento”. 

Segundo Silva & Kodama (2004) os jogos e a competição desempenham um papel 

fundamental na aprendizagem e propiciam, aos alunos, a oportunidade de adquirir 

autoconfiança, senso crítico e organizacional e a possibilidade de desenvolver seu raciocínio, 

pois “[...] os jogos são instrumentos para exercitar e estimular um agir-pensar com lógica e 

critério, condições para jogar bem e ter um bom desempenho escolar”. 

Em consonância com a importância da combinação do jogo como ferramenta de 

desenvolvimento pessoal do aluno e da implementação das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação no ambiente de aprendizagem, o PmatE foi concebido para proporcionar 

mecanismos estimulantes à aprendizagem visando o aumento do interesse e melhoria do 

desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio de Matemática (Pais, Cabrita, 

& Anjo, 2014), tendo sido posteriormente estendido a outras áreas disciplinares. 

De acordo com o artigo “Competições em ciência usando tecnologia: Um caso de 

estudo do comportamento das escolas participantes em Portugal” (Silva, Freitas, Oliveira, & 

Silva, 2017) do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, a participação nas 

CNC, inserida nas atividades pedagógicas de escola, potencializa nos alunos a cooperação 

(jogos de equipas), pensamento crítico e a motivação. Na realidade, tomando a vertente 

competição, como vários autores referem, ao motivar extrinsecamente os alunos, a 

competição permite promover um maior envolvimento nas tarefas curriculares (Van Eck & 

Dempsey, 2002) estimulando o interesse dos estudantes e aumentando a eficácia do processo 

de aprendizagem (Atanasijevic-Kunc, Logar, Karba, & Papic, 2011). Contudo, na sequência 

das ideias expressas por Miranda (2007) é preciso definir regras e objetivos que perfilem 

com conteúdos curriculares, com vista a colher o melhor impacto no rendimento escolar dos 

alunos. Saliente-se também que, nas CNC, os alunos têm como oponentes outros alunos em 
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vez de um jogador virtual, o que, de acordo com Cagiltay & Ozcelik (2015),  pode ser um 

fator que afeta a motivação e melhora o desempenho, bem como fomenta a aprendizagem. 

De facto, quando os participantes jogam contra um oponente humano, experimentam um 

maior entusiasmo do que os que enfrentam um oponente virtual (Williams & Clippinger, 

2002). “As competições CNC, que recorrem às tecnologias da informação, enquadram-se 

nesta linha de ação, com jogos versando sobre conteúdos curriculares para promoção de 

aprendizagens efetivas.”, referem Silva, Freitas, Oliveira & Silva (2017) nas conclusões do 

estudo de caso. 

Teóricos da educação não estão de acordo se os desejos competitivos devem ser 

encorajados ou constrangidos. Uma teoria afirma que, uma vez que a competição faz parte 

de cada cultura e como a educação deve transmitir cultura, é necessário incorporar a 

competição na educação para ajudar as crianças a se acostumarem com ela na vida adulta. 

Outra teoria vê a competição em oposição à colaboração e, portanto, como um elemento 

maléfico na cultura que deve ser restringido. Na escola, isso geralmente resulta numa atitude 

ambígua em relação à competição, o que confunde os alunos, que tentam competir com 

sucesso sem fazer parecer que estão a fazê-lo.  

Apesar das opiniões contraditórias, sobre a relevância das competições em educação 

e sobre como conduzir tais competições, acreditamos que a disponibilidade de boas 

competições é benéfica para a educação em quase todas as disciplinas. Uma boa competição 

deve desafiar os participantes a dar o seu melhor. Se o currículo não for suficientemente 

desafiador, os bons alunos devem ser incentivados a participar em competições 

extracurriculares.  

Organizar uma boa competição é um grande desafio, muito importante para o sucesso 

da competição e que não deve ser subestimado. As três fases principais para a realização de 

um concurso são: preparação, execução e acompanhamento.  

As competições têm muito a oferecer na educação, são uma boa medida de quão bem 

uma disciplina é aceite. Devem ser desenvolvidas, devem gozar de uma aceitação mais 

ampla e devem receber mais apoio e atenção do mundo académico e dos governos. 

Johnson e Johnson (1994) citado por Ghaith (2003), refere que quando alunos estão 

envolvidos numa inadequada competição com colegas podem querer trabalhar para fazer 

melhor do que estes ou podem considerar as tarefas fáceis não se esforçando o suficiente, 

supondo que os colegas não as conseguem realizar. Nesta metodologia de aprendizagem 
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pouco saudável, os alunos trabalham com o objetivo de dificultar o sucesso dos colegas, 

comemorando o fracasso destes como uma oportunidade para o seu próprio sucesso.  

Na perspetiva da metodologia competitiva, Lieury & Fenouiller (1997),  defendem 

que a competição tem efeitos variados, podendo aumentar o desempenho, mas também 

baixá-lo, pois a competição e a rivalidade pode provocar comportamentos agressivos, 

disputas entre pares. Johnson e Johnson (1994) citados por Ghaith (2003) refere a propósito 

da metodologia individualista, que quando alunos trabalham individualmente, tentam 

alcançar objetivos que são alheios a outros alunos, comemorando seu próprio sucesso e 

ignorando o sucesso e o fracasso dos seus colegas, pois cada aluno trabalha com seu próprio 

material, no seu próprio espaço, ao seu próprio ritmo, sem perturbar ou pedir ajuda dos 

colegas da turma.  

Assim, é importante que os professores entendam que possuem um papel 

fundamental no empenho e desempenho dos alunos (Arends, 2008) e que devem criar 

contextos de aprendizagem no qual os alunos estejam motivados, de modo a promover um 

envolvimento ativo nas atividades de aprendizagem (Stipek, 1998). 

Na aula de matemática, os jogos ajudam a diminuir a ansiedade, aumentam a 

motivação e o tempo de prática, melhoram a apreciação e compreensão de princípios 

matemáticos apresentando vantagens no desenvolvimento do currículo. Não devem ser 

encarados como passatempo ou distração, mas fazerem parte integrante da aprendizagem. 

Aprender brincando é fundamental para os humanos e muitos outros animais. A 

aprendizagem baseada em jogos/desafios é uma pedagogia interativa que é crucial na 

motivação dos alunos e na sua aprendizagem matemática. “A situação ideal de aprendizagem 

é aquela em que a atividade é de tal modo agradável, que aquele que aprende a considere 

não como um trabalho, mas como um jogo” (Vale, 1999). 

Em (Amaral, 2016), o talento e a criatividade matemática, não sendo traços 

intrínsecos do aluno, necessitam de ambientes motivadores e desafiantes que podem ser 

encontrados, por exemplo, em competições matemáticas que envolvam essencialmente a 

resolução e/ou a formulação de problemas. Segundo o autor, estes podem ser ambientes 

propícios para o desenvolvimento de capacidades criativas. 

Pelas características das competições matemáticas e essencialmente pela natureza 

das tarefas desafiantes e inovadoras, baseadas essencialmente na resolução e na formulação 

de problemas, a participação dos alunos neste tipo de atividades extracurriculares, em 
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articulação com a sala de aula, pode traduzir-se num estímulo ao desenvolvimento do 

raciocínio e da comunicação matemática. Resolver problemas, para além da sala de aula, 

pode também estimular os alunos participantes a procurar estratégias e representações ricas 

e inovadoras que promovam o desenvolvimento da criatividade matemática do aluno; a 

conceção de novas formas de pensar sobre situações problemáticas e a participação ativa em 

novos desafios, fatores de extrema importância no atual currículo e para a sociedade atual. 
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3 – Os números no currículo do Ensino Básico 

Neste trabalho o tópico utilizado para desenvolver as atividades de competição foi Números. 

Fazemos neste capítulo um enquadramento do tema no primeiro ciclo do ensino básico e 

ilustramos com algumas atividades desenvolvidas para consolidação das aprendizagens. 

3.1. Matemática no primeiro ciclo do ensino básico 

De acordo com as “Aprendizagens Essenciais do Ensino Básico” (Direção Geral da 

Educação, 2021), homologadas pelo Despacho nº6944-A/2018 de 19 de julho, são 

apresentadas as finalidades do ensino da Matemática: respeitando os princípios de equidade 

e qualidade, o ensino da Matemática, ao nível da escolaridade básica, deve visar 

aprendizagens matemáticas relevantes e sustentáveis para todos os alunos. Neste sentido, 

privilegia-se uma aprendizagem da Matemática com compreensão, bem como o 

desenvolvimento da capacidade de os alunos em utilizá-la em contextos matemáticos e não 

matemáticos ao longo da escolaridade, e nos diversos domínios disciplinares, por forma a 

contribuir não só para a sua autorrealização enquanto estudantes, como também na sua vida 

futura pessoal, profissional e social. 

Na escolaridade básica, o ensino da Matemática deve, pois, proporcionar uma 

formação na disciplina centrada na aprendizagem que contribua para o desenvolvimento 

pessoal do aluno e lhe propicie a apropriação de instrumentos conceptuais e técnicos 

necessários na aprendizagem de outras disciplinas ao longo do seu percurso académico, 

qualquer que seja a área de prosseguimento de estudos escolhida. Deve contribuir igualmente 

para a atividade profissional por que venha a optar e para o exercício de uma cidadania crítica 

e participação na sociedade, com sentido de autonomia e colaboração, liberdade e 

responsabilidade. 

O ensino da Matemática neste nível deve ainda proporcionar uma formação que 

promova nos alunos uma relação positiva com a disciplina, bem como uma visão da 

Matemática que corresponda à sua natureza enquanto ciência e integre o reconhecimento do 

seu valor cultural e social, nomeadamente no que se refere ao seu papel no desenvolvimento 

das diversas ciências, da tecnologia e de outras áreas da atividade humana. 

Assim, na escolaridade básica, o ensino da Matemática deve ter como principal 

finalidade: promover a aquisição e desenvolvimento de conhecimento e experiência em 

Matemática e a capacidade da sua aplicação em contextos matemáticos e não matemáticos. 
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Com esta finalidade pretende-se que, ao longo da escolaridade básica, os alunos 

compreendam os procedimentos, técnicas, conceitos, propriedades e relações matemáticas, 

e desenvolvam a capacidade de os utilizar para analisar, interpretar e resolver situações em 

contextos variados; desenvolvam capacidade de abstração e generalização e de compreender 

e elaborar raciocínios lógicos e outras formas de argumentação matemática; desenvolvam a 

capacidade de resolver e formular problemas, incluindo os que envolvem áreas matemáticas 

diferentes e problemas de modelação matemática; adquiram o vocabulário e linguagem 

próprios da Matemática e desenvolvam a capacidade de comunicar em Matemática, por 

forma a serem capazes de descrever, explicar e justificar, oralmente e por escrito, as suas 

ideias, procedimentos e raciocínios, bem como os resultados e conclusões que obtêm; 

desenvolvam atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de reconhecer e valorizar 

o papel cultural e social desta ciência. 

Projeta-se assim que, ao longo da escolaridade básica, os alunos desenvolvam 

interesse pela Matemática e confiança nos seus conhecimentos e capacidades matemáticas, 

bem como persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam 

Matemática no seu percurso académico e que venham a enfrentar na sua vida em sociedade; 

desenvolvam a capacidade de apreciar aspetos estéticos da Matemática e de reconhecer e 

valorizar o papel da Matemática no desenvolvimento das outras ciências, da tecnologia e de 

outros domínios da atividade humana; desenvolvam a capacidade de reconhecer e valorizar 

a Matemática como elemento do património cultural da humanidade. 

Estas finalidades enquadram, fundamentam e dão um sentido global às 

Aprendizagens Essenciais (AE) para cada tema matemático em cada um dos três ciclos do 

ensino básico, sendo entendidas como “os conteúdos de conhecimento disciplinar 

estruturado, indispensáveis, articulados conceptualmente, relevantes e significativos, bem 

como de capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos em cada 

área disciplinar ou disciplina” (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho). As AE apresentadas 

constituem, para cada tema matemático, um todo integrado e articulado de conteúdos, 

objetivos e práticas de aprendizagem interrelacionados e indissociáveis. Os objetivos 

concretizam as aprendizagens essenciais relativas a cada conteúdo, incidindo sobre 

conhecimentos, capacidades e atitudes a adquirir e a desenvolver, e as práticas estabelecem 

condições que apoiam e favorecem a consecução desses objetivos. 



 

37 

 

Assim, a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes, e a 

sua aplicação em contextos matemáticos e não matemáticos, são objetivos essenciais de 

aprendizagem, associados aos conteúdos de aprendizagem de cada tema matemático — 

sendo que os que estão definidos em termos de capacidades e as atitudes expressam também 

um vínculo próximo com a Matemática — e a práticas de aprendizagem que visam 

proporcionar condições que apoiem e favoreçam aprendizagens sustentáveis, com 

compreensão e transferíveis ou aplicáveis em contextos matemáticos e não matemáticos. 

As Aprendizagens Essenciais (AE) apresentadas articulam-se com o Perfil do Aluno 

à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) (Martins, et al., 2017), tendo em vista a sua 

consecução, no âmbito da disciplina de Matemática, nomeadamente no que se refere às 

aprendizagens dos alunos associadas às áreas de competências aí definidas, quer nas áreas 

(A), (B), (C), (D), e (I), intrinsecamente relacionados com temas, processos e métodos 

matemáticos, quer nas restantes áreas, (E), (F), (G), (H) e (J), em que a Matemática dá 

igualmente contributos essenciais. Num caso e noutro, pressupõem práticas de trabalho 

autónomo, colaborativo e de caráter interdisciplinar. 

 

 

3.2. Os números no currículo do Ensino Básico – uma perspetiva histórica 

A aprendizagem da matemática começa de forma espontânea com as primeiras 

experiências que são proporcionadas à criança no seu universo familiar. 

Segundo Piaget (1971) “A construção do número inicia-se ainda no período sensório-

motor, quando a criança começa a reunir  

Figura 1: Áreas de Competências do Perfil dos Alunos. 
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objetos, a separá-los uns dos outros e a colocá-los numa ordem sequencial; no entanto 

ela só se completa no período das operações formais quando se constitui o sistema de 

números inteiros.” 

Ao iniciar a escolaridade, a criança possui já muitos conhecimentos do tipo lógico-

matemático, entre os quais alguns sobre números. Nesta fase cabe ao professor adequar a 

programação de acordo com o diagnóstico e as necessidades dos seus alunos. 

Apesar de alguns dizerem que o sentido do número é algo que ou se tem ou não se 

tem (Turkel & Newman, 1993), é claro que o papel do professor é auxiliar as crianças a 

desenvolverem o sentido dos números usando estratégias diversificadas. 

“Dar realce a experiências exploratórias com números que capitalizem as ideias 

espontâneas das crianças ajuda-as a aumentar a sua confiança relativamente à sua 

competência matemática, permite-lhes construir e expandir as relações numéricas e ajuda-

as a estabelecer elos entre o seu mundo e o mundo da matemática.” (APM/IIE, 1991). 

Devemos ter em conta que a compreensão do “sentido do número” constitui o 

alicerce sobre o qual a maioria das capacidades matemáticas é construída. A compreensão 

dos conceitos de adição e subtração assentam na noção de que um número pode ser 

decomposto de diversas maneiras. 

Ao longo de todo o processo ensino/aprendizagem é muito importante o aspeto lúdico, por 

isso, e sempre que possível, os materiais deverão ser usados associados ao jogo e assim 

proporcionarem momentos agradáveis com um forte envolvimento dos alunos. Não há 

dúvida que as crianças aprendem melhor quando se tornam aprendizes ativos. 

Atualmente a matemática assumiu um papel preponderante em todas as áreas 

académicas e sociais. É importante valorizar atividades de exploração e de investigação pois 

aprender matemática é essencialmente “fazer” matemática.  

Os alunos são capazes de desenvolver os seus próprios métodos para realizar as 

tarefas bem como construir o seu próprio conhecimento matemático. Cabe ao professor 

tornar a aprendizagem num processo de construção ativa usando linguagem matemática. 

Este processo deve partir sempre de vivências e conhecimentos prévios ou que estejam 

relacionados com o quotidiano e em que o aluno consiga visualizar a aplicação prática dos 

conhecimentos. 

Desde os primórdios que o homem recorreu à ajuda de materiais concretos para 

representar matemática (como marcas num bastão para contar ovelhas). No século XIX o 
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Movimento da Escola Ativa recomenda o uso de materiais manipuláveis. (Piaget, 1971) 

também defende experiências ativas no processo ensino/aprendizagem pois afirma que 

“saber de cor, não é saber”. De facto, os alunos envolvem-se mais através de atividades 

concretas. Introduzir novos conceitos com materiais diversificados (o corpo, material 

disponível na sala de aula, material recolhido pelos alunos ou pelo professor, material 

didático, …) torna-se facilitador, uma vez que permite concretizar ideias abstratas, tornando 

a construção do conhecimento matemático com mais significado para o aluno (Cuisinaire, 

MAB – Multibase Arithmetic Blocks, ábaco, …, são alguns exemplos). Neles o aluno deverá 

encontrar respostas à sua necessidade de exploração, experimentação e manipulação. 

O professor constrói/propõe situações de aprendizagem, ajuda os alunos a 

classificarem as suas explicações, valoriza as suas intervenções/descobertas promovendo a 

reflexão. Impõe-se que os alunos saibam cooperar e chegar a consensos na sala de aula para 

que possam explicar os seus pensamentos/estratégias uns aos outros. Devemos motivá-los a 

construir, argumentar, criar, modelar, investigar, pois só assim aprendem matemática. 

 

3.3. Os números e a natureza 

A teoria dos números é uma área da matemática com vários resultados importantes, 

tendo grande impacto no desenvolvimento de outras áreas matemáticas. 

O “prodígio dos números”, Carl Friedrich Gauss, desde muito pequeno brilhou e 

demonstrou possuir qualidades únicas na história da matemática e não só. Teve o apoio de 

várias pessoas, entre eles alguns dos seus professores. Desde o início da sua carreira 

científica interessou-se por quase todos os ramos da matemática dando um grande contributo 

a vários desses ramos, em particular à teoria dos números. (Rufián Lizana, 2017) 

 

“Mathematics is the Queen of the sciences, and the theory of numbers is the Queen 

of mathematics.” (Gauss) 

 

3.3.1. Como se escrevem os números 

A teoria dos números, ao longo do tempo, tem fascinado tanto amadores como 

profissionais, talvez mais do que qualquer outro ramo da Matemática. A necessidade de 

contar, presente nas civilizações mais antigas, impulsionou o surgimento dos números 
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naturais e está na origem da teoria dos números. Assim, o objeto de estudo desta área 

matemática acompanha a humanidade desde sempre, e ao longo da história das civilizações 

foi sendo feito o estudo das propriedades e relações entre os números inteiros, mesmo que 

ainda não de um modo formal.  

Ao longo dos tempos, de acordo com as necessidades do ser humano, surgiram 

notações e símbolos distintos para representar os números e com eles diferentes sistemas de 

numeração. 

Podemos não saber como os Indianos criaram o seu sistema numérico, mas sabemos 

que eles o aperfeiçoaram criando os antepassados dos nove algarismos que usamos hoje por 

todo o mundo. Muitos classificam o sistema numérico indiano como uma das maiores 

inovações intelectuais de todos os tempos, que se desenvolveu para o que temos de mais 

parecido com uma linguagem universal. Além disso, terão sido os Indianos a apresentarem, 

pela primeira vez, o zero. Esta representação está gravada no forte de Gwalior, um local 

sagrado, na Índia Central. 

Alcuarismi ou Al-Khwarizmi considerado o pai da Álgebra, foi um matemático e 

astrónomo persa que viveu no século IX. O seu nome deu origem aos termos algarismo e 

algoritmo. No século XII, as traduções latinas de seu livro de aritmética (Algorithmo de 

Numero Indorum) que codificava os vários numerais indianos, introduziram o sistema de 

numeração posicional decimal para o mundo ocidental. (Santiago, 2012) 

O sistema de numeração que usamos hoje, e que deriva do sistema indiano, forma-se 

por justaposição de dez dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com apenas 10 dígitos tornou-se 

possível representar números grandes duma forma incrivelmente eficiente. Apesar da sua 

origem, este sistema de numeração é vulgarmente conhecido como sistema de numeração 

árabe ou indo-árabe. 

 

3.3.2. Algumas curiosidades sobre números 

Os pitagóricos estudaram as propriedades dos números, e a eles é atribuído, por 

exemplo, o conceito de número perfeito: um número cuja soma dos seus divisores próprios 

é igual ao próprio número, excluindo o próprio número. Eis alguns exemplos: 

6 = 1 + 2 + 3 

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 

496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Musa_al-Khwarizmi#Arithmetic
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_numerals
https://en.wikipedia.org/wiki/Positional_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Positional_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Decimal
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Ainda na antiguidade, os matemáticos gregos dedicaram-se ao estudo das propriedades de 

sequências numéricas associadas a sequências geométricas como os números poligonais 

triangulares, quadrados, pentagonais, etc. (Burton, 2002).  

Um número triangular, é aquele cujas unidades se podem organizar na forma de um 

triângulo equilátero (por convenção, o primeiro número triangular é o 1). O conceito de 

número triangular foi introduzido por Pitágoras, que estudou algumas das suas propriedades. 

Os Pitagóricos dedicavam-se muito às qualidades estéticas dos números, daí o seu interesse 

no estudo destas sequências. Um número triangular obtém-se a partir do anterior somando o 

número que corresponde à sua ordem. (Pierce, 2021) 

Considerando a progressão aritmética de razão 1: 1, 2, 3, 4, 5, …, forma-se a sucessão dos 

números triangulares: 

1
1 + 2 = 3

1 + 2 + 3 = 6
1 + 2 + 3 + 4 = 10

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
⋮

1 + 2 + 3 +⋯+ 𝑘 =
𝑘(𝑘 + 1)

2

 

 

Números triangulares 

   
  

… 

1 3 6 10 15 … 

Figura 2: Números triangulares 

A sucessão dos números ímpares é uma progressão aritmética de razão 2 e primeiro 

termo 1: 1, 3, 5, 7, 9, … . Com esta progressão forma-se a sequência dos números 

quadrados , onde cada termo é um quadrado perfeito, e que resulta de adicionar a cada 

termo o número ímpar seguinte 
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1
1 + 3 = 4

1 + 3 + 5 = 9
1 + 3 + 5 + 7 = 16

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25
⋮

1 + 3 + 5 +⋯+ (2𝑘 + 1) = (𝑘 + 1)2

 

Números quadrados 

 

 

  
 

… 

1 4 9 16 25 … 

Figura 3: Números quadrados. 

As sequências numéricas podem ser descritas como listas finitas de elementos 

numéricos, que, neste caso concreto, obedecem a regras de construção bem definidas. 

Geralmente, uma sequência é uma lista finita de elementos, que podem ser números ou não, 

e pode ser obtida a partir de uma sucessão, considerando apenas alguns dos seus termos.  

O termo «sucessão» está relacionado com conjuntos infinitos de elementos (podem 

ser números ou não), dispostos numa dada ordem. 

 

3.3.3. Números de Fibonacci na natureza 

Uma sucessão histórica, provavelmente a mais famosa de todas, é a sucessão de Fibonacci 

(Inácio, 2021) que ocorre frequentemente na natureza, nomeadamente, 

• nos arranjos das folhas; 

• nas pétalas das flores; 

• nos ramos das plantas; 

• nas pinhas; 

• nas sementes de girassol; 

• no crescimento populacional dos coelhos; etc … 

Nesta sucessão os dois primeiros termos são 0 e 1, o termo seguinte obtém-se sempre com 

a soma dos dois termos anteriores. Assim, temos os números de Fibonacci: 
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0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,⋯ 

{
𝐹0 = 0
𝐹1 = 1

𝐹𝑛 = 𝐹𝑛−1 + 𝐹𝑛−2

 

Vejamos alguns exemplos dos números de Fibonacci na natureza. 

Exemplo 1 

Muitas plantas ilustram os números de Fibonacci nos arranjos das suas folhas. Se 

pegarmos numa folha qualquer a que designamos folha-zero e contarmos o número de 

folhas até alcançar uma outra folha com a mesma orientação (da folha-zero), verificamos 

que o número total de folhas é um número de Fibonacci. Este arranjo permite-lhes apanhar 

sol e escoar a água quando há chuva. 

 

Figura 4: Folhas em torno de caule com números de Fibonacci. 

Exemplo 2 

Em muitas flores o número de pétalas é um número de Fibonacci. Por exemplo os 

lírios e íris têm 3 pétalas; as columbinas, rainúnculos amarelos e esporas possuem 5 pétalas; 

os delfínios 8 pétalas; os crisântemos, a cinerária e a tasna têm 13 pétalas; as asteráceas, 21 

pétalas e a banana-da-terra e o malmequer possuem 34 pétalas. 
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Figura 5: Imagem de um malmequer. 

Exemplo 3 

O processo de ramificação de algumas plantas dá origem à sucessão de Fibonacci 

como se ilustra na figura.  

 

Figura 6: Ramificação com números de Fibonacci nos pontos de crescimento. 

 

Uma planta em que se observa este tipo de crescimento é a Achillea ptármica. 
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Exemplo 4 

As pinhas mostram claramente as espirais de Fibonacci. Se considerarmos os termos 

consecutivos para a esquerda e para a direita, as espirais formadas pelas escamas das 

pinhas observamos os números de Fibonacci. 

 

Figura 7: A espiral de Fibonacci nas pinhas. 

Exemplo 5 

Os números de Fibonacci também se encontram nas sementes do centro do girassol. 

As sementes parecem formar espirais, curvando para a esquerda e para a direita. Existem 34 

espirais para a direita e 55 para a esquerda, dois dos elementos consecutivos da sequência 

de Fibonacci. 

Poderíamos ainda apresentar simetrias, sequências e padrões existentes na natureza, mas 

dedicámo-nos apenas a conteúdos relacionados com números. 

 

Figura 8: Sementes de flores com números de Fibonacci. 
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3.4. Algumas atividades em sala de aula utilizando materiais manipuláveis 

Para que os alunos sejam bem-sucedidos na aprendizagem da matemática, é 

necessário que novas estratégias sejam utilizadas e que, por sua vez, o ensino tradicional e 

mecanizado da matemática seja afastado.  

Assim, em sala de aula são utilizados, com frequência, diversos materiais concretos 

para o desenvolvimento de conceitos matemáticos. O manual é apenas um, entre muitos dos 

recursos utilizados. 

“Os professores estão a encorajar os alunos a investigar, discutir, questionar, 

verificar. Estão a dar maior incidência às explorações e à comunicação. Estão a utilizar 

variadas estratégias para avaliar o progresso dos alunos. Estão a tornar a matemática 

acessível a todas as crianças, ao mesmo tempo que lhes mostram o seu valor e beleza.” 

(APM/IIE, 1991)  

As crianças precisam de estímulos visuais que as prendam à matemática e as façam 

interessar-se pelo que estão a aprender. Nesta secção são apresentadas algumas atividades 

realizadas nas minhas nas aulas utilizando as barras Cuisenaire, o MAB, o ábaco, cubinhos 

multicolores e outros como estratégia de intervenção para que os alunos sejam agentes ativos 

na construção dos seus próprios saberes. 

 

3.4.1. A dezena: Decomposição do número 10 com as barras Cuisenaire 

As barras de Cuisenaire (ver Figura 9) são versáteis e utilizadas para trabalhar 

conteúdos matemáticos diversificados: numeração, operações básicas, frações, … 

Figura 9: Material Cuisenaire. 
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É um material de base 10, composto por barras com dez tamanhos diferentes e com 

cores padronizadas que permitem desenvolver a coordenação óculo-manual, memória, 

comparação. Os alunos com a manipulação facilmente “brincam” com o material para 

construírem os seus conceitos matemáticos. Constroem as diferentes formas de compor os 

números, representam a sua construção em papel quadriculado 1x1 e ainda expressões 

matemáticas envolvendo as várias operações (adição, multiplicação, …). 

No primeiro ano as atividades com este material são fundamentais para os alunos 

adquirirem o sentido do número e as operações com os números. Nos primeiros momentos 

exploram o material e só depois começam a representar os números. Cada aluno possui uma 

caixa deste material, papel quadriculado de 1x1 e trabalham autonomamente. Quando 

chegam à dezena já dominam a estratégia e organização autonomamente. (Vale, 1999) 

 

3.4.2. Sequências numéricas e não numéricas 

O estudo de Padrões e Regularidades possibilita que as crianças estabeleçam 

conexões entre a Matemática e o mundo real, pois quando estas são estimuladas a observar 

padrões que encontram presentes no seu dia-a-dia e a exprimi-los matematicamente, 

atribuem um significado ao que aprendem na escola. 

Esta aprendizagem torna-se ainda mais significativa quando este tópico é trabalhado 

com materiais manipuláveis. 

Figura 10: Decomposição do número 10 usando Cuisinaire. 
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É importante que os alunos, sempre que possível, possam concretizar as suas tarefas e 

raciocínios. Nas sequências numéricas e não numéricas, quando lhes é proposto que 

representem o termo seguinte, nem sempre é fácil. 

Inicialmente os alunos do 2.º ano, construíram sequências com cubinhos de diferentes 

cores. Em seguida foi distribuída a fotocópia com as propostas de tarefas. A concretização 

das tarefas com cubinhos foi facilitadora na sua compreensão e concretização. Os alunos que 

manifestaram dificuldade na representação da sequência no papel conseguiram, assim, 

concretizá-la com sucesso. 

Figura 11: Trabalhos dos alunos com sequências não numéricas e numéricas. 
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3.4.3. Representação/decomposição de números com MAB 

Com o Multibase Arithmetic Blocks (MAB) pretendo que os alunos sejam capazes 

de ler e representar números no sistema de numeração decimal e identificar o valor posicio-

nal de um algarismo, reconhecer e utilizar diferentes representações para o mesmo número 

e relacioná-las.  

O MAB é um material manipulável estruturado, utilizado para estudar o sistema de 

numeração decimal indo-árabe. É constituído por unidades (cubinhos), barras de dezena que 

equivalem a dez unidades, uma placa (centena) dividida em dez barras e em cem cubinhos e 

um cubo grande equivalente a dez placas e que representa o milhar. Este material permite 

construir vários conceitos matemáticos, nomeadamente: valor posicional dos algarismos, 

Figura 12: Multibase Arithmetic Blocks (milhar, centena, dezena, unidade. 

Figura 13: Exemplo de ficha de trabalho com utilização do MAB. 
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base 10 (unidade, dezena, centena e milhar); a décima, a centésima e a milésima; operações 

(adição, subtração e multiplicação) (Marques, 2013). 

O ábaco é igualmente um recurso manipulativo muito útil na aprendizagem do 

cálculo que fomenta a motivação, a concentração, a compreensão, a memorização e a 

aprendizagem. 

Através da manipulação quer do MAB, quer do ábaco, os alunos representam a 

decomposição dos números e transpõem para o papel o que representaram. Assim, os alunos 

identificam o valor posicional dos algarismos, representam e leem o mesmo número de 

diferentes formas, comparando-as.  

Conseguem assim trabalhar com autonomia seguindo as tarefas propostas nas fichas 

de trabalho. A manipulação destes materiais leva a melhorias significativas na compreensão 

dos alunos, no que respeita aos conceitos atrás referidos, relacionados com o sistema 

numérico. São exemplos disso a Figura 14 e a Figura 15. 

 

Figura 15: Representação do número 1425 no MAB. 

Figura 14: Representação do número 1425 no ábaco. 
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3.5. Conteúdos programáticos e descritores de desempenho abordados neste estudo  

Atualmente, existem dois documentos que servem de orientação aos professores: 

Aprendizagens Essenciais (Direção Geral da Educação, 2021) e Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (Martins, et al., 2017). 

Relativamente ao domínio: Números e Operações, os alunos devem desenvolver o 

sentido de número (iniciado informalmente no pré-escolar) e a compreensão dos números e 

das operações, bem como da fluência do cálculo mental e escrito. 

Os Descritores de Desempenho estudados são os correspondentes aos números 

naturais e ao sistema de numeração decimal, bem como os números racionais não negativos 

na sua representação decimal, sendo também introduzida a representação na forma de fração, 

considerada nos seus múltiplos significados.  

 

Figura 16: Operacionalização das Aprendizagens Essenciais para o tema números e operações. 
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Na elaboração das questões utilizadas nas provas realizadas para competição (que se 

descrevem no Capítulo 4) foram abordados os seguintes conteúdos programáticos: números 

naturais; adição, subtração e multiplicação; raciocínio matemático. 

Com estes conteúdos pretendeu-se que os alunos fossem capazes de  

• ler e representar números no sistema de numeração decimal até ao milhar;  

• identificar o valor posicional de um algarismo e relacionar os valores das 

diferentes ordens e classes; 

• comparar e ordenar números naturais; 

• realizar estimativas do resultado de operações e avaliar a sua razoabilidade; 

• reconhecer relações numéricas e propriedades das operações, e as utilizassem 

em situações de cálculo; 

• efetuar cálculos com números recorrendo ao cálculo mental; 

• distinguir números pares de números ímpares reconhecendo a paridade de um 

número através do algarismo das unidades; 

• utilizar corretamente os numerais ordinais até vigésimo; 

• conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas, e avaliando a 

plausibilidade dos resultados. 
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4. Uma experiência no 1º ciclo do ensino básico 

O presente trabalho tem como objetivo perspetivar as possíveis implicações que a 

participação dos alunos em competições matemáticas podem ter no sucesso da aprendizagem 

da matemática. 

A revisão de literatura permitiu constatar que existe uma forte relação entre as 

variáveis: competição, motivação e aprendizagem. Com a apresentação, análise e 

interpretação dos dados obtidos neste estudo pretende-se responder à questão formulada 

inicialmente na introdução. 

 

4.1.  Projecto Matemática Ensino – PmatE e Modelo Gerador de Questões 

O Projecto Matemática Ensino (PmatE) da Universidade de Aveiro (UA), Portugal, 

é um projeto de investigação e desenvolvimento de software educativo que nasceu em 1989, 

por iniciativa do Departamento de Matemática da UA.  O combate aos maus resultados dos 

alunos nesta disciplina em diferentes graus de ensino foi a principal motivação para a criação 

do projeto. Este tinha como principal finalidade trazer para o sistema educativo novas 

ferramentas para o ensino e aprendizagem, ferramentas essas mais atrativas, interativas e 

complementares às usadas em sala de aula, no sentido de promoverem a consolidação dos 

conhecimentos matemáticos e a criação de hábitos de estudo (quer individuais quer em 

grupo), colocando o aluno no centro da aprendizagem e o professor como mediador. A 

unidade fundamental do software utilizado no PmatE é o Modelo Gerador de Questões 

(MGQ) (Miranda, Oliveira, & Anjo, 2007). Este software foi desenvolvido pela 

Universidade de Aveiro e todos os jogos e competições disponibilizadas pelo PmatE o têm 

como base. 

 

4.1.1.  O que é um MGQ 

Um modelo gerador de questões é um objeto matemático que gera questões de acordo 

com objetivos científicos e pedagógico-didáticos específicos, previamente definidos, e que 

obedece a uma classificação, quer por objetivos científico-didáticos, quer por níveis de 

dificuldade (Vieira, Carvalho, & Oliveira, 2004). As questões geradas, de forma aleatória, 

por um modelo, são, quando concretizadas, constituídas por um texto inicial comum e por 

quatro itens (frases ou porções de frase) que formam quatro proposições distintas. Os quatro 
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itens são designados, usualmente, por respostas. O porquê da geração aleatória das questões 

advém da parametrização de expressões, sendo que o domínio dos parâmetros é definido no 

momento da conceção do modelo. Quando um modelo é concretizado, a questão apresentada 

tem quatro itens. Contudo, o modelo pode ter mais do que quatro opções de resposta. Caso 

assim seja, no momento da geração, o sistema “escolhe” as quatro de entre o conjunto de 

opções de resposta existentes. As proposições apresentadas são diferentes de uma 

concretização para a outra, apesar de versarem o mesmo tema. Na concretização de um 

modelo, as quatro proposições apresentadas podem ser todas verdadeiras, todas falsas ou 

umas serem falsas e outras verdadeiras. O que o aluno tem de fazer numa prova é assinalar 

o valor lógico de todas as proposições apresentadas. Deste modo, as possibilidades de 

resposta não se repetem, o que faz com que alunos situados em computadores uns ao lado 

dos outros, visualizem diferentes concretizações do jogo, com os mesmos objetivos e o 

mesmo nível de dificuldade, mas todos eles provenientes do mesmo MGQ. (Vieira, 

Carvalho, & Oliveira, 2004) 

 

4.1.2. Construção detalhada de um MGQ 

A conceção e elaboração dos modelos geradores de questões implica um processo 

lento e complexo que compreende várias fases. Inicialmente é necessário definir as questões 

a ser colocadas. Estas foram definidas tendo em conta as Aprendizagens Essenciais e os 

conteúdos descritos anteriormente. Depois foi necessário transcrevê-las para um editor de 

texto (Figura 17), seguidamente, teve de ser programado e posteriormente testado/avaliado.  

Só depois o modelo passou a constar de uma base de dados onde lhe foi atribuída 

uma identificação e uma codificação segundo determinados aspetos, a saber: Área Cientí-

fica, Área, Tema, Subtema, Objetivo, Ciclo de Ensino, Nível de Dificuldade, Tipo de Mo-

delo e, quando necessário, Informação Adicional sobre o modelo. Complementarmente, cada 

opção de resposta também é codificada. Este modelo, com o ID 11950, foi codificado na 

área científica da matemática; números e operações; números naturais/ números inteiros não 

negativos; números; números pares e números ímpares. 
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Figura 17: Modelo 11950 (codificação atribuída posteriormente) 
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Figura 18: Exemplo de duas concretizações do modelo 11950 

A construção de provas no PmatE é um processo simples e intuitivo. Em primeiro 

lugar é necessário escolher as questões a incluir. Na base de dados, cada modelo está asso-

ciado a uma codificação, já referida, e a um número identificador, portanto, o professor pro-

cura os modelos adequados à prova que pretende elaborar. 
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Criámos uma prova treino com cinco modelos (jogo1). Passado algum tempo, foi 

criada uma segunda prova com os restantes cinco modelos (jogo2). Numa fase final os mo-

delos foram organizados por grau de dificuldade e foi criada a prova final que incluiu os dez 

modelos criados (consultar Figura 19). 

 

Descrição dos modelos 

Modelo Descrição Exemplo de concretização 

11951 Propõe-se que os alunos cons-

truam números com 3 algaris-

mos, seguindo as instruções 

dadas. 

 
11941 Pretende-se que os alunos 

identifiquem números entre 

100 e 200 calculando o dobro, 

o triplo e identificando o valor 

posicional dos algarismos. 

 
11946 Pretende-se que os alunos 

identifiquem números entre 

100 e 200 calculando a metade, 

a terça parte e identificando o 

valor posicional dos algaris-

mos. 

 
11950 Pretende-se que os alunos 

identifiquem números utili-

zando o conceito de número 

par e ímpar. 

  
11959 Pretende-se que os alunos efe-

tuem adições e reconheçam o 

valor posicional dos algaris-

mos. 
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11964 Pretende-se que os alunos efe-

tuem adições e subtrações. 

 
11960 Pretende-se que os alunos efe-

tuem adições e subtrações. 

 

 
11973 Pretende-se que os alunos 

identifiquem o valor posicio-

nal dos algarismos. 

  
11970 Pretende-se que os alunos efe-

tuem cálculos de adição e com-

paração de números. 

  
11968 Pretende-se que os alunos 

identifiquem números ordi-

nais. 

 

  
 
Figura 19:  Composição da competição online com exemplos de concretizações. 

4.2. Competição em papel 

O jogo STOP Matemático foi realizado em papel, na sala de aula. 

Na elaboração das questões foram tidos em conta o mesmo domínio e os mesmos 

conteúdos programáticos que na elaboração dos modelos das provas online. No jogo stop 

matemático as questões eram essencialmente de cálculo e operações matemáticas. 
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O jogo constou de uma tabela com 10 colunas, sendo que a primeira era para colocar o 

número escolhido, a última era para colocar o total de pontos obtidos e as restantes oito 

colunas, para registar os cálculos pedidos, como podemos ver na Figura 20. 

 

Figura 20: Folha de registo do jogo STOP MATEMÁTICO 

Foi escolhido um número que os alunos escrevem na primeira coluna e quando é dado o 

sinal de iniciar, todos começam a efetuar os cálculos e a registá-los. Os cálculos são feitos 

sequencialmente, tendo como ponto de partida o número anterior. A cada cálculo registado 

corretamente são atribuídos dez pontos, logo, cada linha corresponde a oitenta pontos e a 

totalidade das dez linhas a oitocentos pontos. 
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4.3. Metodologia 

A amostra para este estudo foi selecionada através de um método intencional de 

amostragem. Por conveniência participaram neste estudo os alunos do 2.º e 3.º anos da minha 

turma: 7 alunos do 2.º ano e 5 do 3.º ano, que inscrevi pela primeira vez no PmatE. De referir 

que os alunos do 3.º ano beneficiam de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, 

Dec. Lei 54 de 2018, Medidas Seletivas e acompanham o programa curricular de matemática 

do 2.º ano. 

Inicialmente, foi elaborado um questionário (anexo 1) ao qual os alunos responderam, 

no início e no términus, com a finalidade de analisar as perspetivas dos alunos face à 

matemática. 

Para construir a competição online usando a plataforma do PmatE/UA, foram 

elaborados 10 modelos geradores de questões (MGQ) matemáticas para o domínio 

“Números e Operações” utilizando o ModelMaker, ferramenta que permite construir MGQs. 

Para familiarizar os alunos com a plataforma do PmatE foram criadas duas provas de treino, 

cada uma com um grupo de cinco modelos geradores de questões.  

Os alunos participaram semanalmente nas provas de treino criadas, quer em sala de 

aula quer em casa, durante os meses de abril e maio, e em junho realizou-se a competição 

final, utilizando agora os 10 modelos geradores de questões elaborados. Todos os resultados 

foram monitorizados.   

Para comparar a motivação e o desempenho dos alunos face a duas situações 

distintas, foi realizada em sala de aula e em papel a competição STOP matemático descrito 

em 4.2 

 

4.4. Implementação 

Para a realização deste estudo recorreu-se a instrumentos que permitiram recolher os 

dados das variáveis a investigar:  

• questionário “As minhas expectativas face à disciplina de matemática;  

• resultados obtidos nas provas online (treino e final); 

• resultados obtidos na prova realizada em papel; 

• observação direta, em que foi analisado o empenho e dedicação com que os 

alunos participaram nas tarefas. 
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Os instrumentos utilizados basearam-se na observação, uma vez que se centraram em 

tarefas presenciadas por mim e na conversação com os intervenientes (alunos) por forma a 

facilitar a interpretação e a análise dos resultados obtidos. 

Foi usado “o método comparativo e correlacional” gerando um ambiente de 

investigação crítica onde o docente/investigador criou situações de investigação das próprias 

práticas. (Kincheloe, 2009) 

 

4.5. Análise de resultados 

A presente secção destina-se à discussão dos resultados, tendo por base os capítulos 

anteriormente apresentados e o enquadramento teórico. 

Neste sentido, foi feita uma análise e interpretação dos resultados de acordo com a 

problemática e hipótese colocadas neste estudo. Com o objetivo de facilitar a leitura dos 

resultados foram elaborados diferentes gráficos e tabelas com os dados obtidos. 

 

4.5.1. Resultados da competição em papel 

A competição em papel, STOP matemático decorreu com normalidade. Os alunos 

estavam calmos. No decorrer da prova os alunos tinham de fazer cálculos mentalmente ou 

em papel e registá-los na folha distribuída para o efeito. Os alunos com maior capacidade de 

cálculo mantinham o mesmo empenho e dedicação do princípio ao fim. No entanto, os 

alunos que tinham dificuldades apercebiam-se de que tinham um ritmo de desempenho 

inferior e desmotivam chegando mesmo a desistir. 

A correção das respostas corretas foi feita com apoio de uma tabela Excel que 

apresenta os resultados. (Anexo 4). 
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Após a correção e pontuação das provas escritas, foi elaborado o seguinte gráfico: 

 

 

Conforme podemos constatar no gráfico da figura 21 realizado após análise das 

provas escritas, 5 alunos obtiveram menos de 200, 2 alunos entre 200 e 500 pontos, 4 alunos 

entre 500 e 700 pontos e apenas 1 aluno obtive mais de 700 pontos. Durante a realização da 

prova os alunos desistiam com facilidade, notando-se menos motivados e empenhados 

comparativamente com os jogos online onde a motivação ia aumentando progressivamente 

com os treinos efetuados e à medida que os alunos se sentiam mais capazes. 

 

4.5.2. Resultados da competição online 

Nos jogos e competição online os resultados foram retirados da plataforma do PmatE. 

As provas treino (Jogo 1 e Jogo 2) foram criadas para os alunos se familiarizarem 

com a plataforma. Os alunos podiam aceder às provas treino sempre que quisessem desde 

que tivessem acesso à internet. No entanto, devido à faixa etária dos alunos envolvidos no 

estudo, 7 e 8 anos, estes só acediam à internet com a presença e supervisão dos pais. 
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Figura 21: Resultados do jogo STOP MATEMÁTICO. 
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Nas provas de treino os alunos acederam 164 vezes ao Jogo 1 e 124 vezes ao Jogo 2. 

No jogo 2 verificou-se uma redução no número de acessos. De acordo com a minha análise, 

penso que os alunos acederam menos vezes ao jogo 2 porque durante 21 dias tiveram apenas 

o jogo 1 e depois ao longo de 17 dias tinham disponíveis o jogo 1 e o jogo 2, podendo 

escolher. Para além disso, no jogo 1 foram colocadas cinco questões com nível de 

dificuldade inferior, comparativamente com as cinco questões do jogo 2. Assim que o jogo 

final ficou disponível os alunos passaram a treinar para a prova final. Verificou-se um grande 

aumento no número de acessos. Para tal, contribuiu o número de dias disponíveis, 53 dias e 

o empenho e motivação à medida que se aproximava a data da competição final. Passei a 

fazer provas treino na sala de aula, algumas individualmente, outras a pares. Verifiquei que 

os alunos se sentiam cada vez mais capazes e consequentemente mais motivados. 

Nas tabelas seguintes podemos observar o total de acessos por objetivo e por jogo, o 

número de questões certas e erradas e a percentagem de questões certas em relação ao total 

de acessos. 

 

 

Figura 22: Número de acessos em cada jogo. 



 

64 

 

 

No jogo 1 apenas uma questão obteve uma percentagem inferior a 50%, operações 

aritméticas. 

 

No jogo 2 as percentagens foram inferiores às do jogo 1 verificando-se uma 

percentagem aproximada dos 40%. Na última questão, apenas 16,67% dos alunos respondeu 

corretamente. Na minha opinião estes resultados foram devidos ao grau de dificuldade das 

questões. 

Figura 23: Respostas certas por objetivo, jogo1. 

Figura 24: Respostas certas por objetivo, jogo2. 
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Figura 25: Respostas certas por objetivo, jogo final. 

No jogo final, o número de acessos foi muito superior e as percentagens de questões certas 

muito mais elevadas comparativamente com o jogo 1 e 2. Os alunos superaram com mais 

facilidade os desafios: apenas dois objetivos, em 10, tiveram uma percentagem inferior a 

50% de questões respondidas corretamente, situando-se os restantes entre os 55% e 87%. 

 

 

Figura 26: Resultados da prova final. 
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Na competição final, apesar de ter havido alguns constrangimentos relacionados com 

o sinal da internet e os tablets fornecidos pelo Agrupamento, 5 alunos concluíram a prova 

completamente, atingindo o nível 10 com sucesso; 1 aluno perdeu no nível 6; 1 no nível 5; 

3 no nível 3; 1 no nível 2 e apenas um aluno perdeu logo no primeiro nível. 

Constatou-se, através da comparação das respostas dadas ao inquérito realizado no 

início (março) e no final (junho), que os alunos passaram a sentir-se mais capazes, mais 

autónomos e menos ansiosos assim, de uma forma geral, posso afirmar que os alunos que 

participaram neste estudo modificaram as suas expectativas face à disciplina de matemática. 

A explicação para os resultados apresentados vai ao encontro das afirmações de 

Stipek (1998), que refere que os estudos realizados em contexto escolar, demonstram que os 

alunos que valorizam as suas aprendizagens e o seu sucesso académico tendem a possuir 

maiores níveis de curiosidade, a dominarem mais eficazmente a matéria, a sentirem-se 

menos frustrados, a serem mais persistentes, a recorrerem a estratégias mais eficazes e a 

apresentarem progressivamente um melhor desempenho. 

Ao analisar comparativamente os resultados da competição em papel com a 

competição, online verificámos que a última mantém os alunos motivados por períodos de 

tempo mais longos. Penso que na competição em papel os alunos tinham a perceção de que 

os bons alunos são melhores e logo obtém mais sucesso confrontando com o seu insucesso. 

Assim foi gerada alguma desmotivação nos alunos menos capazes. 

Nos jogos online verificou-se uma maior atividade nos treinos à medida que a data 

da competição estava próxima, assim os alunos sentiam-se cada vez mais capazes. 

É importante referir que o facto de os alunos estarem a competir com o computador 

e terem uma segunda vida quando erram foram fatores positivos que influenciaram o 

desempenho dos alunos. 

Nos jogos online, os cinco alunos que beneficiam de Medidas de Apoio mostraram-

se sempre entusiasmados. Evidenciaram atitudes mais positivas ao sentirem-se menos 

pressionados e aborrecidos porque passaram a dominar melhor as tarefas. Para estes fatores 

contribuiu o maior suporte do professor, dos pares e da família durante as provas de treino. 

Na competição final online apenas uma aluna perdeu logo na primeira questão e outro 

na questão número dois. Para tal contribuiu o fator ansiedade e consequente precipitação na 

resposta. 
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4.5.3. Análise dos inquéritos 

Como referido anteriormente, foi aplicado o mesmo inquérito (constante do anexo 1) 

aos alunos, antes da realização das competições e posteriormente à sua realização. 

 

 

Figura 27: As minhas expectativas face à disciplina de matemática - 1, antes da competição. 
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Figura 28: As minhas expectativas face à disciplina de matemática - 2, depois da competição. 

Os gráficos foram elaborados com os dados constantes nas respostas dadas pelos 

alunos, nos inquéritos. A sua análise permite-me retirar as seguintes elações:  

Relativamente à questão “Acho que sou bom a matemática”, verificou-se um 

aumento do fator “muitas vezes” de 2 para 4 alunos e uma redução em relação ao “nunca”. 

No final, nenhum aluno se sentiu “raramente” ou “nunca” bom. 

À questão “Gosto de participar nas tarefas de matemática”, no inquérito final 10 

alunos responderam “sempre” e 2 “muitas vezes”, o que, comparativamente ao inquérito 

inicial, mostra uma melhoria significativa, deixando de haver alunos que “raramente” ou 

“nunca” se sentiam capazes.  

Na questão “sinto-me capaz nas tarefas matemáticas”, no final deixaram de haver 

alunos que “raramente” ou “nunca” se sentiam capazes, aumentando os valores das respostas 

“sempre”, “muitas vezes” e “algumas vezes”. 

Nas questões “A matemática é divertida” e “A matemática é aborrecida” é 

significativa a mudança de opinião, com praticamente todos os alunos a mostrarem interesse 

pela disciplina.  
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Na questão “Peço ajuda à professora para realizar as tarefas matemáticas”, o número 

de alunos que responderam “sempre” e “muitas vezes” no início, também diminuiu, no 

questionário final. Os alunos passaram a sentir-se mais capazes e autónomos. 

Na pergunta “Só faço matemática porque a professora manda”, no final nenhum 

aluno respondeu “sempre” nem “muitas vezes”. Apenas 1 aluno respondeu “algumas vezes”, 

1 aluno “raramente” e 10 alunos “nunca”. 

Na questão “Fico nervoso quando realizo tarefas matemáticas”, no final 50% dos 

alunos “nunca” se sentem nervosos, 2 alunos ainda se sentem “muitas vezes” nervosos. 

Comparativamente com o questionário inicial, aumentou o número de alunos no “algumas 

vezes”, “raramente” e “nunca”, o que é expectável quando os alunos se começam a envolver 

na aprendizagem da disciplina e não querem falhar. 

Ainda, relativamente aos resultados obtidos nos jogos e nas competições 

matemáticas podemos afirmar que, de uma forma geral, contribuem para aumentar o sucesso 

na disciplina de matemática, indo assim ao encontro do que foi apresentado nos capítulos 

anteriores. 

Logo podemos afirmar que aceitamos a nossa hipótese operacional, isto é, aceitamos 

que existe evidências positivas, de que as competições matemáticas e a motivação, 

nomeadamente as competições online PmatE, aumentam o sucesso nas aprendizagens 

matemáticas 
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5 – Conclusão 

 

Neste trabalho os alunos mostraram uma grande recetividade a todas as tarefas e 

constatou-se ainda que as valorizaram. É frequente ouvir-se dizer, no dia-a-dia dos 

estudantes, que a matemática é muito importante, não só em termos académicos como para 

a vida futura. Assim eles tendem a envolver-se de forma mais ativa e sentirem-se mais 

satisfeitos com a aprendizagem, aumentando a sua motivação. Para que isto aconteça cabe 

aos professores utilizarem contextos de aprendizagem dinâmicos e diversificados onde os 

alunos se sintam apoiados e capazes. O clima de sala de aula de matemática é muito 

importante, logo deve promover metodologias positivas, nomeadamente utilizando as novas 

tecnologias. 

É verdade que temos que refletir sobre o ensino da matemática porque só a mudança 

efetiva das práticas pedagógicas pode conduzir ao sucesso. 

A escola e os professores devem procurar novos caminhos que ajudem a fomentar o 

efetivo sucesso dos alunos, que os prepare para serem capazes de interagir num mundo cada 

vez mais global. 

As principais limitações neste estudo foram: o grupo de estudo ser muito reduzido, 

apenas 12 alunos; o fator tempo, que foi muito curto, de março a junho; os tabletes da escola 

não serem de qualidade e em casa os alunos não possuírem internet para treinarem, o que 

dificultou um pouco o trabalho dada a faixa etária dos alunos, que inicialmente eram pouco 

autónomos a todos os níveis. 

Com os dados apresentados neste estudo, posso afirmar que as competições 

matemáticas, nomeadamente o MGQ utilizado no PmatE, de uma maneira geral, motivam 

os alunos e são promotoras de mais sucesso na disciplina. Os resultados são corroborados 

pela literatura existente a este nível. 

Em suma e como resposta à problemática inicial deste estudo notou-se que os alunos, 

após terem participado nas competições matemáticas, demonstraram um maior grau de 

investimento, um maior empenho e atenção nas tarefas e objetivos de aprendizagem. Posso 

mesmo afirmar que demonstraram maior gosto pela matemática. 
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Anexo 1 - Questionário: As minhas expectativas face à disciplina de matemática 

 

 
sempre 

muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 

rara-

mente 
nunca 

Acho que sou bom a matemática      

Gosto de participar nas tarefas de 

matemática 

     

Sinto-me capaz nas tarefas de mate-

mática 

     

Fico nervoso quando realizo tarefas 

matemáticas 

     

As tarefas matemáticas são diverti-

das 

     

As tarefas matemáticas são aborre-

cidas 

     

Peço ajuda à professora para realizar 

as tarefas matemáticas 

     

Só faço matemática porque a profes-

sora manda 

     

 

Tabela 1: As minhas expectativas face à disciplina de matemática 
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Anexo 2 – Concretizações dos MGQ criados 

 

 

Figura 29: Concretização do Modelo 11950 

 

Figura 30: Concretização do modelo 11951 
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Figura 31: Concretização do modelo 11941 

 

Figura 32: Concretização do modelo 11946 
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Figura 33: Concretização do modelo 11959 

Figura 34: Concretização do modelo 11964 
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Figura 35: Concretização do modelo 11960 

 

Figura 36: Concretização do modelo 11973 
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Figura 37: Concretização do modelo 11970 

 

Figura 38: Concretização do modelo 11968 
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Anexo 3 – Tabela do Jogo STOP matemático 

 

Tabela 2: Jogo STOP matemático 
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Anexo 4 – Grelha de correção do Jogo STOP matemático 

 

 

Tabela 3: Tabela excel para corrigir o resultado dos cálculos do jogo STOP matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 


