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CP.01 
APRENDER E ENSINAR FORA DA SALA DE AULA: OS TRILHOS 

MATEMÁTICOS 

 

Isabel Vale 

 Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Viana do Castelo  

 

As tarefas, a propor durante a aula de matemática, devem desenvolver as habilidades dos 

alunos para serem criativos, pensarem criticamente, resolverem problemas, comunicarem 

e colaborarem. Estas tarefas não surgem apenas durante sala de aula. O recurso a 

contextos fora de sala de aula, como seja o meio envolvente, constitui-se como um 

ambiente educativo que pode potenciar o conhecimento matemático e atitudes mais 

positivas em relação à matemática. Assim, surgem os trilhos que consistem numa 

sequência de tarefas que os alunos têm de resolver, ao longo de um percurso pré-planeado. 

A realização de um trilho oferece uma experiência de aprendizagem, num ambiente 

informal, com grande potencial, em particular, para a formulação e resolução de 

problemas. Nesta sessão serão apresentadas algumas das potencialidades dos trilhos, 

desenvolvidas com alunos e professores do ensino básico. 
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C.01.1. 
AQUI HÁ MATEMÁTICA …NO MUSEU 

 

Olga Ludovico 1, Graça Bernardo2,  
1Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, S. Brás de Alportel. 

olga.ludovico@aejbv.pt 
2Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, S. Brás de Alportel. 

graca.bernardo@aejbv.pt 
 

 

Nesta comunicação será apresentado o projeto “Aqui há matemática…no museu”, 

realizado durante um ano letivo por duas Turmas Amigas de crianças em idade pré-

escolar. 

O museu estava mesmo ali ao lado, repleto de padrões, simetrias, formas…mas também 

de objetos que continham histórias e memórias - fontes de imaginação e alavancas para a 

criatividade.  

A curiosidade e a apetência natural das crianças para descobrir e experimentar, 

justificaram a exploração ativa e lúdica do Museu do Traje de São Brás de Alportel, com 

enfoque no domínio da matemática . 

Foi, portanto, num processo dinâmico e cooperado, marcado pela observação, pela 

pesquisa e pela descoberta que se exploraram e aprofundaram conceitos matemáticos que 

deram origem à conceção de uma Maleta Pedagógica. 

 

Palavras-chave: matemática, museu, pré-escolar. 
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C.01.2. 
UMA CONCHA, DUAS CONCHAS…QUEM SOU EU? QUANTOS SOMOS? 

Ana Margarida Baioa 

Agrupamento de Escolas D. Manuel I – Tavira, UIDEF – Universidade de Lisboa, 

ambaioa@gmail.com 

 

Nesta comunicação será apresentado um exemplo de uma tarefa de modelação 

matemática com uma abordagem STEM, ancorada na ecologia marinha. É uma tarefa que 

pode ser desenvolvida tanto no pré-escolar como no 1º ciclo, com as devidas adaptações, 

combinando a identificação de animais que habitam a zona interdital (zona entre marés) 

e a organização e apresentação de dados. A curiosidade natural dos alunos nestes níveis 

de ensino pode ser uma motivação para desenvolver competências, como investigar, 

observar e raciocinar a partir de evidências. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Modelação Matemática; Animais do Intertidal 
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C.01.3. 
SERÁ QUE DESLIZA? 

Lina Viegas, Graça Ribeiro, Olímpia Forra 

lina.viegas@aejbv.pt; graça.ribeiro@aejbv.pt; maria.forra@aejbv.pt;  

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, S. Brás de Alportel.  

“O desenvolvimento de noções matemáticas inicia-se muito precocemente e, na educação 

pré-escolar, é necessário dar continuidade a estas aprendizagens e apoiar a criança no seu 

desejo de aprender. Esse apoio deverá corresponder a uma diversidade e multiplicidade 

de oportunidades educativas, que constituam uma base afetiva e cognitiva sólida da 

aprendizagem da matemática” (M.E., 2016) 

No jardim de infância, a aprendizagem das crianças requer uma experiência rica em ma-

temática, a partir dos seus interesses e vivências do dia a dia, quando brincam e exploram 

a realidade envolvente.  

O/A educador/a deverá proporcionar experiências diversificadas e desafiantes, apoiando 

a reflexão das crianças, colocando questões que lhes permitam ir construindo noções 

matemáticas e propondo situações problemáticas em que as crianças encontrem as suas 

próprias soluções e as debatam com as outras. Este processo é tanto mais rico quanto mais 

abrangente, no que toca à transversalidade com as outras áreas do saber. 

O domínio das ciências, inserido na área de conhecimento do mundo, permite a criação 

de situações de aprendizagem que alimentam a imaginação e a curiosidade das crianças, 

colocam-nas perante a resolução de problemas e estimulam o seu desenvolvimento 

cognitivo e emocional. 

Nesta comunicação será apresentada uma atividade realizada no domínio das ciências, 

com forte interação com o domínio da matemática.  

 

Palavras-chave: Pré-Escolar; matemática; literacia científica. 

 

mailto:lina.viegas@aejbv.pt
mailto:graça.ribeiro@aejbv.pt
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C.01.4. 
À DESCOBERTA DA MATEMÁTICA: GRÁFICOS E TABELAS 

Anali Sobral 

AE da Bemposta, Portimão 

 

Esta comunicação é uma partilha sobre tarefas matemáticas realizadas no pré-escolar no 

âmbito da oficina de formação “À descoberta da Matemática”. 

Iremos partilhar as construções matemáticas que as crianças pequenas realizaram a partir 

das suas emoções, da exploração de histórias e de vivências que foram experimentadas 

matematicamente. 

Os gráficos, as tabelas foram algumas das representações que os alunos co-contruíram e 

que aqui trazemos para partilhar convosco. 

Os alunos fizeram e aprenderam matemática, naturalmente, com sentido e acima de tudo 

com uma enorme alegria. 
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C.02.1. 
NÚMEROS RACIONAIS: QUE (IN)COMPREENSÃO REVELAM OS 

ALUNOS? 

Sofia Graça1, João Pedro da Ponte2, António Guerreiro3 
1Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, soffiagraca@hotmail.com 

2Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, jpponte@ie.ulisboa.pt 
3Universidade do Algarve, aguerrei@ualg.pt 

 

Os números racionais são um tópico muito presente no currículo do ensino básico e a sua 

importância tem sido reconhecida por numerosos autores (e.g., Garcia, 2008; Lamon, 2007; 

Monteiro & Pinto, 2006; Pinto, 2011; Ponte & Quaresma, 2014), que centram a sua investigação 

no seu ensino e na sua aprendizagem. No entanto, os estudos realizados evidenciam fracos 

resultados por parte dos alunos na compreensão do conceito de número racional, bem como todo 

o trabalho envolvendo este universo numérico (Cramer & Post, 1995). Sendo um tópico tão 

importante no currículo de Matemática do ensino básico, seria desejável que o aluno o 

conseguisse dominar, trabalhando de forma flexível e com compreensão. 

A presente comunicação pretende apresentar os resultados de um teste inicial aplicado a uma 

turma do 5.º ano de escolaridade no início de uma experiência de ensino, no ano letivo 

2017/2018, que tinha como objetivo investigar como os alunos evoluem na sua compreensão dos 

números racionais. Os alunos demonstram incompreensão acerca das diferentes representações 

dos números racionais, das suas operações, que realizam segundo regras mal aplicadas, sem 

qualquer sentido para eles, e dos seus significados. 

Referências bibliográficas 

Cramer, K., & Post, T. (1995). Facilitating children’s development of rational number knowledge. 

In D. Owens, M. Reed, & G. Millsaps (Orgs.), Proceedings of the Seventeenth Annual 

Meeting of PME-NA (pp. 377-382). Columbus, OH, PME. 

Garcia, C. (2008). A multiplicação de números racionais: Um estudo com alunos do 6.º ano. 

Dissertação de mestrado, Universidade de Lisboa, Lisboa. 

Lamon, S. (2007). Rational numbers and proportional reasoning: Toward a theoretical framework 

for research. In F. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and 

learning (pp. 629-668). Greenwhich, CT: Information 
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C.02.2. 
PERCURSOS QUE CONTAM 

Susana Fernandes 

Universidade do Algarve, Núcleo do Algarve da APM, sfer@ualg.pt 

 

Nesta comunicação será apresentado um novo projeto do Núcleo do Algarve da Associação de 

Professores de Matemática –  percursos em que a cidade é espaço de aprendizagem e local de 

descoberta através de desafios que aliam Ciência a Cultura e donde resultam recordações. 

Estes percursos pedestres são pensados para incentivar turistas, famílias e escolas a explorarem 

as cidades de uma forma lúdica e descontraída. Adultos e crianças são desafiados a observar 

pormenores que despertam para várias áreas do saber (Matemática, Geologia, Arquitetura, 

História, etc), e a ser criativos na realização das diversas atividades propostas no guia do 

percurso. No final, turistas, famílias e escolas terão a oportunidade de carimbar o seu guia e 

construir uma recordação da experiência. 

 

Em breve será lançado o primeiro dos Percursos Que Contam, que nos convida a visitar com um 

novo olhar a Vila Adentro da cidade de Faro, uma co-criação do Núcleo do Algarve da 

Associação de Professores de Matemática e do Centro de Ciência Viva do Algarve com  a 

colaboração do Museu Municipal de Faro, no âmbito do projeto CREATOUR. 

 

Palavras-chave: percursos; aprendizagem; matemática   

 

 

 

mailto:sfer@ualg.pt
http://creatour.pt/sobre/visao-geral/
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C.02.3. 
A Importância da Memória para as Aprendizagens na Matemática 

Magda Serpa Cabrita 

 magdaserpacabrita@gmail.com 

 

Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, Lagos 

No início da idade escolar, principalmente nos três primeiros anos, a memória está 

particularmente receptiva e cultivá-la regularmente, fomentá-la, usá-la, torna-se um 

tesouro que dura para toda a vida. Quem não tem como conhecimento, que na nossa 

velhice humana as últimas memórias que se desvanecem são as mais antigas?  

Boas memórias ( e são várias as formas!)  relativas à matemática, nos primeiros anos de 

escolaridade, podem ser a porta de entrada segura para, mais tarde, uma efetiva 

compreensão de conteúdos matemáticos mais complexos e  maior capacidade de 

pensamento abstrato. 

 

Palavras-chave: matemática; memória;   

Referências bibliográficas 

STEINER, Rudolf (2008). O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano. FEWB, São  

Paulo. 

STEINER, Rudolf (1988) A Arte da Educação-I, II, III. Antroposófica, São Paulo.  
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C.02.4 
UM GRUPO COOPERATIVO DE MATEMÁTICA 

Isabel Reis1, Fátima Candeias2 

AE Padre Cabanita, Loulé 

AE Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão 
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C.03.1. 
A ABORDAGEM MULTINÍVEL PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

Helena Cristina Mendonça Coelho de Sousa 

helenasousa960@gmail.com 

 

AE Pinheiro e Rosa e Universidade do Algarve 

 
A Abordagem Multinível pretende estabelecer um conjunto de medidas educativas que 

possibilitem a todos os alunos, desde a educação pré-escolar, alcançar o seu potencial de 

desenvolvimento e aprendizagem. De modo a reduzir/eliminar as vulnerabilidades de qualquer 

aluno, atribui valor equivalente aos conhecimentos, capacidades e atitudes, pois determinam as 

competências. Propõe a utilização de estratégias de diferenciação pedagógica e didática, sempre 

quese justifiquem, podendo ser aplicadas com qualquer aluno que delas possa obter vantagens. 

Baseada no modelo/desenho universal de aprendizagem (DUA), focaliza a ação educativa na 

promoção oportuna do sucesso escolar, garantindo a todos (e a cada aluno)medidas universais. E, 

aos que necessitam de medidas mais específicas, também medidas seletivas. Nas situações em 

que, estando todas adequadamente aplicadas e explicitadas, ainda se manifestem insuficientes, 

para o acesso ao currículo e ao seu potencial individual e social, assegura queos alunos também 

beneficiem de medidas adicionais, que podem incluir o recurso à educação especial e/ou a apoios 

psico/terapêuticos, entre outros. 

As medidas de promoção do sucesso escolar configuram um amplo conjunto de estratégias em 

implementação, que consagram a autonomia e flexibilidade curricular como a resposta mais 

adequada para a garantia da equidade no continuum de vida escolar - pessoal, social, cultural... 

conforme se encontra legislada. Encontram-se atualmente projetadas para a Educação Inclusiva 

de 2.ª geração, prosseguindo os objetivos traçados pelos Estados Membros, como Portugal 

defende e se compromete a cumprir.  

É exigido um esforço assertivo de aproveitamento dos recursos e de capacitação do potencial 

humano, para a promoção da qualidade e do bem-estar nos diversificados contextos educativos, 

numa perspetiva ecológica/sistémica e, sem dúvida, sócio-construtivista.O foco é apontado para 

os interesses e necessidades (diferenciados) de cada aluno ao longo da escolaridade, de modo a 

que as circunstâncias de vida de cada um não determinem vantagens para uns e entraves para 

mailto:helenasousa960@gmail.com
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outros, sem que sejam viabilizados, equitativamente, percursos de sucesso para todos, respeitando 

as simplicidades e complexidades individuais.    

A Educação Inclusiva é projetada como um eixo agregador de várias entidades, ao serviço do 

desenvolvimento humano, “sem deixar ninguém para trás” (Agenda 2020-30).Privilegia o 

desenvolvimento do Perfil de Aluno, tendo “as aprendizagens como centro do processo educativo, 

a inclusão como exigência, a contribuição para o desenvolvimento sustentável como desafio” 

(Martins, 2016).  

Elencam-se as múltiplas possibilidades de atuação dos professores, com base nas Abordagens 

Multinível, projetadas e divulgadas pela Direção Geral de Educação. O objetivo principal é 

valorizar as boas práticas dinamizadas pelos professores e ajudá-los a projetá-las e recriá-las num 

paradigma educativo mais desenvolvente, reconhecido e feliz para todos. 

Palavras-chave: Abordagem Multinível; Desenho Universal de Aprendizagem; Educação 

Inclusiva de 2.ª geração; Flexibilidade curricular. 

Referências bibliográficas 

Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação Especial (2012). Perfil de Professores 

Inclusivos, Odense, Dinamarca: Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação 

Especial. ISBN (Impresso): 978-87-7110-333-5 ISBN (Eletrónico): 978-87-7110-354-0. 

Acedido em abril de 2018 de te4i-profile-of-inclusive-teachers_Profile-of-Inclusive-

Teachers-PT.pdf. 

Carvalho, M. & Freire, J. (2016). Abordagens multinível na educação: Uma prática integrada na 

aprendizagem e no comportamento. Acedido em 8 de abril de 2018 de: 

https://webinars.dge.mec.pt/webinar/abordagens-multinivel-na-educacao-uma-pratica-

integrada-na-aprendizagem-e-no-comportamento. DGE.  

Cosme, A. & Trindade, R. (2017). Os alunos precisam que a escola mude. Educare.pt. Acedido 

em 8 de abril de 2018 de: https://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=128832.  

Martins, G. O. (2017). Perfil dos Alunos à Saída da EscolaridadeObrigatória. Lisboa: Ministério 

da Educação.  

Ministério da Educação (2016). Perfil do aluno. Despacho n.º 9311/2016, de 21 de julho. 
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C.03.2. 
ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA E NÃO SÓ! PRÁTICAS COM 

ALUNOS SURDOS 

Vera Nobre Azedo 

 AE João de Deus, Faro 

veracativo@hotmail.com 
 

A presente comunicação tem como objetivo partilhar a experiência de uma professora de 

Matemática em turmas constituídas exclusivamente por alunos surdos. A prática foi 

desenvolvida numa Escola de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos, 

pelo que serão apresentadas as condições especiais e as adequações curriculares de que 

beneficiam. A Língua Gestual Portuguesa (LGP) é a Primeira Língua dos Surdos e a 

Língua Portuguesa escrita, e eventualmente falada, é a sua segunda língua. Estes alunos 

apresentam dificuldade em compreender os enunciados de um problema matemático e 

em reter informação, mas envolvem-se mais ativamente nas tarefas escolares do que a 

maioria dos alunos ouvintes. Através da narração de situações decorridas em sala de aula, 

serão expostos os principais constrangimentos sentidos na comunicação entre professora 

e alunos e as estratégias utilizadas para os ultrapassar e atingir o sucesso educativo. Nesta 

relação pedagógica, criaram-se todas as condições para que a professora conhecesse as 

especificidades do quotidiano das crianças surdas, que serão também apresentadas ao 

longo desta comunicação.   

 

Palavras-chave: Matemática, comunicação, Língua Gestual Portuguesa 
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C.03.3. 
COZINHAR COM NÚMEROS 

Elisabete Talhinhas, 

Agrupamento Escolas D. Manuel I, Tavira 

No âmbito da educação especial, o Currículo Específico Individual (CEI) é uma medida 

educativa que prevê alterações significativas no currículo comum. Os alunos que 

beneficiam desta medida evidenciam comprometimentos significativos a nível cognitivo 

que condicionam a sua progressão académica. O CEI assenta numa perspetiva curricular 

funcional e facilita o desenvolvimento de competências pessoais e sociais. As atividades 

propostas pretendem-se úteis para a vida presente e futura (pós-escolar) do aluno. Assim, 

a definição dos objetivos a trabalhar deve ter como meta a sua aplicabilidade nos 

diferentes contextos de vida do aluno, por forma a dar-lhes significado e as atividades 

devem estar relacionadas, sempre que possível, com a idade cronológica e interesses do 

aluno. Nesta perspetiva e integrado no CEI dos alunos, nasceu o Projeto culinária, onde 

se operacionalizam atividades práticas ligadas à culinária, nomeadamente, a confeção de 

receitas simples, com os alunos (a frequentar diferentes níveis de escolaridade do 2.º e 3.º 

ciclos), orientados pelos respetivos docentes de educação especial. 

A finalidade do projeto é conduzir à aprendizagem, a partir de uma abordagem prática no 

domínio da culinária, permitindo aos alunos desenvolver competências, numa perspetiva 

multidisciplinar, envolvendo diferentes áreas do saber.  

Particularizando a Matemática, as atividades que dinamizamos permitem, de modo 

global, o desenvolvimento de capacidades transversais à aprendizagem da mesma – 

“Resolução de problemas”, “Raciocínio matemático” e “Comunicação matemática”. 

Simultaneamente, fortalecem uma predisposição para utilizar a matemática em contexto 

não escolar que pode ser ponto de partida para novas situações. Definimos como objetivos 

“Resolver problemas, raciocinar e comunicar em contextos numéricos”, “Conceber e pôr 

em prática estratégias de resolução de problemas verificando a adequação dos resultados 

obtidos e dos processos utilizados” e “Exprimir ideias e processos matemáticos, 
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oralmente e/ ou por escrito, usando a notação, simbologia e vocabulário próprios”. 

Abordamos os domínios de conteúdos “Números e operações” – adição, subtração, 

multiplicação e divisão inteira (metade, terça parte, quarta parte, …); “Geometria e 

medida” – medida (massa, volume, dinheiro) e “Álgebra” – proporcionalidade direta. 

Para além da especificidade da Matemática, o projeto permite também trabalhar outros 

objetivos, nomeadamente, “Aplicar regras de higiene (pessoal) e segurança (contacto com 

equipamentos)”, “Identificar géneros alimentares, utensílios e equipamentos”, “Preparar 

os produtos alimentares (realizar e acondicionar as receitas)”, “Cuidar da louça e do local 

da confeção (limpeza e recolha do lixo)”, “Separar as embalagens tendo em conta a cor 

do ecoponto”. Treinamos ainda competências nas áreas da atenção/ concentração, 

motivação, autoconceito e autonomia.  

Os alunos,enquanto atuantes no projeto, são avaliados pelo empenho, organização e 

comportamento, não esquecendo a participação e o desempenho observados. Sendo um 

projeto que implica colaboração entre os pares e partilha de tarefas e responsabilidades, 

favorecemos a estratégia trabalho de grupo e, desse modo, avaliamos também 

competências de socialização (cooperação e comunicação). 

Na comunicação vamos mostrar o projeto, desde a planificação à execução e avaliação 

de uma sessão de culinária. 

 

Palavras-chave: Educação especial; Currículo Específico Individual; Projeto culinária; 

Matemática 
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C.03.4. 
DESENVOLVIMENTO DO CÁLCULO MENTAL COM ÁBACOS 

Sandra Nobre 

AE Paula Nogueira 
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C.04.1. 
 

A MATEMÁTICA ESCONDIDA NO DIA-A-DIA DOS ALUNOS: ALGUNS 

EXEMPLOS 

Verónica Cristina Viera Lopes,  

Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo, Portimão 

vcvlopes@gmail.com 

 

“Isto serve para quê?” ou então “Quando é que eu vou precisar disto na minha vida?” são 

perguntas muito frequentes numa aula de matemática. Para a maioria dos alunos os 

conteúdos lecionados são abstratos e não têm qualquer ligação com o seu dia-a-dia.  

Nesta comunicação vou apresentar alguns exemplos que utilizei nas minhas aulas de 

MACS. Vou mostrar como podemos utilizar situações do quotidiano dos alunos para 

lecionar conteúdos. Darei ainda exemplos de como a matemática poder-lhes-á ser útil na 

sua vida adulta: pedir um empréstimo, pagar impostos, investimento de capital, etc. 

Os alunos do século XXI precisam de aulas dinâmicas onde participam ativamente. Eles 

precisam de saber a aplicabilidade dos conteúdos. Quando os conteúdos lhes são 

familiares ou podem ser utilizados na sua vida, a compreensão dos mesmos é mais fácil 

e as aprendizagens mais duradouras. Os alunos têm acesso a variadas tecnologias e 

facilidade na utilização das mesmas, portanto porque não tirar proveito nas nossas aulas?  

Como esta comunicação pretendo mostrar como podemos tornar a matemática mais 

acessível e nossas aulas mais dinâmicas. Explorar situações onde alunos terão acesso a 

problemas reais e irão desenvolver ferramentas e capacidades para os ultrapassar.   

Palavras-chave: pedagogia; MACS; quotidiano; aulas dinâmicas; problemas reais;  
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C.04.2. 
UMA PERSPETIVA PARA O ESTUDO DAS EQUAÇÕES 

Luís Bernardino 

 bernluis@gmail.com 

Agrupamento de Escolas Rio Arade 

 

Segundo James Kaput, citado no documento de apoio “Álgebra no Ensino Básico” à 

implementação do programa de 2007, “o pensamento algébrico é algo que se manifesta 

quando, através de conjecturas e argumentos, se estabelecem generalizações sobre dados 

e relações matemáticas, expressas através de linguagens cada vez mais formais”. 

Nos documentos de apoio à implementação do “Programa e Metas Curriculares – 

Matemática Ensino Básico” é referida a possibilidade de diferentes abordagens 

metodológicas, o que nos levou a iniciar o estudo das equações com recurso à resolução 

de problemas, de uma forma intuitiva, utilizando diferentes metodologias, seguida da 

discussão de diferentes processos de resolução, levando os alunos a apropriarem-se de 

técnicas cada vez mais sofisticadas e a expressarem-se através de linguagens cada vez 

mais formais. 

Nesta comunicação, pretendemos apresentar um itinerário de aprendizagem das equações 

do 1.º grau, no 7.º ano de escolaridade, partindo da resolução de problemas, com 

enunciado em língua materna, e finalizando na resolução de equações, expressas em 

linguagem matemática usualmente utilizada na álgebra, partilhando os aspetos mais ou 

menos bem conseguidos, deste processo. 

Palavras-chave: pensamento algébrico; equações 

Referências bibliográficas 

Kaput, J. J. (2008). What is algebra? What is algebraic reasoning? In Kaput, J. J.; 

Carraher, D. W.; Blanton, M. L. (Eds.). Algebra in the early grades (pp. 5-17). New 

York: Lawrence Erlbaum Associates,  

MEC – Ministério de Educação e Ciência (2016). Orientações de gestão curricular para 

o Programa e Metas Curriculares de Matemática Ensino Básico. Lisboa: MEC. 

MEC – Ministério de Educação e Ciência (2013). Programa e Metas Curriculares 

Matemática – Ensino Básico. Lisboa: MEC. 

Nobre, S. (2016). O desenvolvimento do pensamento algébrico: uma experiência de 

ensino com alunos do 9.º ano (Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa). 

Ponte, J. P. (2017). A aprendizagem da Álgebra: resultados de estudos portugueses. 

Educação e Matemática, 144-145, 27-32. 

mailto:bernluis@gmail.com


Algarmat 2018: Rotas de Crescimento 

Tavira, 7 e 8 de setembro de 2018 

 

 19 

C.04.3. 
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS  

 

CelestinoCoelho1 e Rui Marreiros2 

1Departamento de Matemática, FCT, Universidade do Algarve, 

ccoelho@ualg.pt 

2Departamento de Matemática, FCT, Universidade do Algarve, 

rmarrei@ualg.pt 

 

Começamos por lembrar os conceitos de primitiva, integral indefinido, 

equação diferencial de primeira ordem, suas soluções e aplicações. Tendo em 

mente estas últimas e a cada vez maior possibilidade de utilização de 

computadores portáteis na sala de aula por parte dos alunos, decidimos usar a 

capacidade de computação simbólica e gráfica do programa Mathematica®e 

o aplicativo computacional associado, o Computable Document Format 

(CDF), desenvolvidos pela Wolfram Research, para criar uma ferramenta 

informática que seja um complemento interactivo útil à leccionação dos 

conceitos matemáticos. Neste contexto, em seguida, apresentaremos a 

ferramenta em si e usá-la-emos no estudo de algumas aplicações concretas 

dos conceitos citados: o crescimento populacional e o decaimento radiactivo. 

 

Palavras-chave: primitiva; integral indefinido; equação diferencial; cálculo 

simbólico. 
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C.04.4. 
GEOMETRIA 2D E 3D: FIGURAS GEOMÉTRICAS GERADAS POR 

INTERSECÇÕES COM SUPERFÍCIES 

Paulo Alexandre Semião, 

Universidade do Algarve, Fac. de Ciências e Tecnologia, Dep. de Matemática, 

psemiao@ualg.pt 
 

Uma das maneiras mais importantes de perceber e entender determinados objectos geométricos é 

através da análise da intersecção de rectas e planos com determinados tipos de superfícies no 

espaço tridimensional. A partir destas, nascem figuras geométricas que também conhecemos, 

como por exemplo, a elipse (em particular, a circunferência), a parábola e a hipérbole. Estas 

curvas (abertas e fechadas) são bastante importantes, quer na Matemática quer noutras áreas do 

conhecimento, como a Física e a Astronomia. Nesta apresentação, para melhor visualizarmos 

como é que alguns desses objectos geométricos surgem, iremos para o efeito, utilizar software 

desenvolvido pelo autor, recorrendo às capacidades dinâmicas e de interactividade no espaço que 

o mesmo proporciona. 

 

Palavras-chave: secções cónicas; superfícies algébricas; espaço 2D e 3D. 
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C.05.1. 
TIC AO SERVIÇO DAS APRENDIZAGENS DA MATEMÁTICA 

Fernanda Filipe Silva 

Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa 

jipe@net.sapo.pt 

 

Durante a sessão será apresentado um Blogue 

(https://matematicacommetodologiasinovadoras.blogspot.com/) que resultou de uma oficina de 

formação na qual foram exploradas diferentes ferramentas como o QR Code, Biteable, TEDEd e 

materiais didáticos de matemática. 

A oficina teve, entre outros objetivos, o de favorecer a realização de atividades didáticas 

em Matemática que contemplam a elaboração de tarefas com dispositivos tecnológicos, de forma 

a facilitar conexões comunicacionais e funcionais entre os diversos temas da área da matemática; 

fomentar a utilização das tecnologias no processo de ensino/aprendizagem, em sala de aula; 

exercitar os professores para a diferenciação e diversificação de métodos de 

ensino/aprendizagem; aprofundar as competências tecnológicas dos professores, nomeadamente 

na utilização das ferramentas disponíveis, atualmente, para novas formas de trabalho com os 

alunos. 

 

 Palavras-chave: TIC; inovação; TED. 
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QR Code Generation. Disponível em: < https://www.qr-code-generator.com/ > Acesso em 4 de 

abril de 2018 

The World`s Simplest Video Maker. Disponível em: < https://biteable.com/ > Acesso em 4 de 

abril de 2018 
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C.05.2. 
A FORMAÇÃO CONTÍNUA E A INTEGRAÇÃO CURRICULAR DAS TIC  

 

David Costa1 
1EDUCOM-APTE, davcosta@gmail.com 

 

Tal como as línguas e a matemática foram os principais pilares na formação dos jovens 

até há bem pouco tempo, também as literacias digitais fazem, atualmente, parte do 

conjunto de competências básicas para a plena integração nas sociedades atuais 

(UNESCO, 2011). Crê-se também que é importante que, desde cedo, os alunos utilizem 

as TIC como ferramentas de trabalho e que desenvolvam competências de literacia digital 

para a sua futura integração no mercado de trabalho (OCDE, 2016). Neste sentido, e tendo 

em conta que o sistema de ensino tradicional, assente na reprodução de conteúdos, já não 

se afigura como um modelo de futuro, pois a sociedade atual privilegia a aplicação 

criativa dos conhecimentos a situações novas em que, mais importante do que o 

conhecimento em si, é aquilo que conseguimos fazer com esse conhecimento (Schleicher, 

2016), importa refletir sobre as perspetivas dos professores na adoção de estratégias de 

ensino e de aprendizagem com recurso às TIC. Assim, quais são as estratégias que já são 

usadas professores para a integração curricular das TIC? qual o contributo que a formação 

contínua de professores pode ter para a generalização da integração das TIC no processo 

de ensino e aprendizagem? em que medida a formação contínua de professores poderá 

contribuir para a mudança de práticas pedagógicas e didáticas assentes em estratégias 

com recurso às TIC? 

Palavras-chave: TIC, Formação, Integração Curricular das TIC 
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C.05.3. 
O ROBOT AJUDA! - OS ROBÔS ENTRARAM NA SALA DE AULA E 

TROUXERAM UMA NOVA MANEIRA DE APRENDER.  

Paulo Torcato, paulo.torcat@gmail.com   

AE de Portela, Moscavide 

 

A realidade das escolas sofreu grandes alterações, nos últimos anos, com a proliferação e 

uso das tecnologias. A nova realidade, das salas de aula, leva ao surgimento de novos 

ambientes e novas estratégias de aprendizagem. 

“Os ambientes emergentes poderão contribuir para a renovação conceptual da educação, 

favorecendo a integração de domínios informais das práticas sociais e culturais na 

aprendizagem formal, através da aproximação da construção do conhecimento escolar 

aos espaços de produção e aplicação profissional” (Dias & Osório, 2008). 

A observação de robôs móveis, autónomos, no desempenho de uma atividade qualquer é 

sempre um motivo de grande interesse, em qualquer idade. Nos jovens, quando se pode 

aliar à observação o desenvolvimento dos próprios robôs, há uma motivação acrescida, 

pelo esforço realizado na criação de algo novo e com um comportamento autónomo.   

Considera-se assim que projetos de desenvolvimento de robôs móveis são um meio 

extremamente eficaz de aproximar e captar jovens para atividades na área das ciências e 

das tecnologias de informação e comunicação.  

O projeto “O Robot Ajuda!” tem como base a utilização de robots, como material 

pedagógico, com o objetivo de aproveitar a curiosidade dos alunos dirigindo-a para 

descoberta e apreensão de conceitos nas áreas da Física e da Química, Matemática e 

Informática. Programação e apresentação de atividades experimentais, por alunos e para 

alunos, estimulando os intervenientes e promovendo o gosto pela Ciência e a 

autoaprendizagem.  

Recorrendo a Robots pretende-se captar jovens para atividades na área das ciências, em 

particular, para as engenharias e tecnologias de informação. Assim sendo os alunos 

constroem e programam, protótipos para problemas tipo. 

A utilização da Robótica Educativa tem uma forte componente prática e experimental. É 

fomentado um ciclo de projeto – construção – teste curto, de modo a tornar viável uma 

experimentação fácil. Assim cada aluno pode constatar diretamente a validade das ideias 

que produz e ganhar sensibilidade às potencialidades dos robôs móveis, muito distantes 

da perspetiva antropomórfica que nos é comum, por natureza. Acredita-se que o seu uso 
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tem impacto positivo nas aprendizagens dos alunos e que pode ser encarada como uma 

nova estratégia de aprendizagem. 

Segundo Zilli (2004, citado por Gaspar,2007) a robótica educativa proporciona aos alunos 

o desenvolvimento das seguintes competências:  

• Raciocínio lógico; 

• Trabalho de pesquisa; 

• Investigação e compreensão; 

• Capacidade crítica; 

• Utilização da criatividade; 

• Representação e comunicação; 

• Relações interpessoais; 

• Habilidades manuais; 

• Aplicação de teorias formuladas a atividades concretas; 

• Aprender com os erros. 

No projeto, a estratégia implementada, independentemente da utilização da Robótica 

Educativa, está alicerçada na metodologia de aprendizagem baseada em projetos na 

medida em que é organizada em respeito e implementada em cumprimento das 

características do Project-Based Learning: (“What is PBL?”,n.a., p.1) 

Nas turmas envolvidas são criados núcleos de projeto, para o desenvolvimento de robôs 

móveis (construção de robôs baseados em “kits”, com um suporte ao utilizador bastante 

amigável - Lego Mindstorms) e produção de conteúdos educativos utilizando o Scratch 

(elaborado pelos alunos e para os alunos). O formato é bastante flexível, de modo a poder 

motivar desde o aluno normal ou com algumas dificuldades (incluindo os alunos com 

Necessidades Educativas Especiais), até aos alunos excecionais. 

Palavras-chave: Robótica Educativa, Matemática, Programação, Projeto, Project 

Based Learning 
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SP.01. 
Olga Ludovico 1, Sandra Nobre2,  

1Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, S. Brás de Alportel. 

olga.ludovico@aejbv.pt 
2Agrupamento de Escolas Paula Nogueira, Olhão. sandraggnobre@gmail.com 

 

Sabe-se que os conceitos matemáticos adquiridos nos primeiros anos vão influenciar 

positivamente as aprendizagens posteriores e que é nestas idades que a educação 

matemática pode ter o seu maior impacto.  

Na educação pré-escolar, é necessário dar suporte e apoiar a criança no seu desejo de 

aprender. Esse apoio deverá corresponder a uma diversidade e multiplicidade de 

oportunidades educativas, que constituam uma base afetiva e cognitiva sólida da 

aprendizagem da matemática.  

Cabe ao educador proporcionar experiências ricas e diversificadas, ligadas ao interesses 

e ao dia a dia da criança, numa perspetiva de “aprender a brincar”. 

Nesta sessão prática iremos descobrir a matemática que há nas coisas e refletir acerca das 

suas possibilidades de exploração com crianças em idade pré-escolar. 

 

Palavras-chave: Pré-Escolar; matemática; coisas do dia-a-dia. 
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SP.02. 
ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA COM RECURSO À 

REALIDADE AUMENTADA 

David Costa1 
1EDUCOM-APTE, davcosta@gmail.com 

 

 

As TIC são uma presença constante e incontornável em todas as áreas das sociedades 

atuais. Neste contexto, as literacias digitais vão para além da capacidade de utilização dos 

computadores, envolvendo um conjunto de competências que compreende a utilização e 

produção de artefactos/produtos digitais, processamento e recuperação da informação … 

bem como um vasto conjunto de competências na utilização dos computadores e outros 

dispositivos para fins profissionais (UNESCO, 2011).  Numa sociedade cada vez mais 

digital fará sentido ignorarmos as potencialidades pedagógicas dos dispositivos móveis, 

nomeadamente os telemóveis? Partindo desta premissa e com o objetivo de se explorarem 

estratégias pedagógicas alternativas (ou complementares) aos sistemas mais tradicionais 

de aprendizagem, a realidade aumentada será o foco da sessão prática. Serão 

desenvolvidas atividades dirigidas a todos os níveis de escolaridade, com especial 

enfoque no 1.º ciclo do ensino básico. 

Palavras-chave: TIC, Realidade Aumentada, Matemática 
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SP.03. 
ARQUITETURA E MATEMÁTICA: O SONHO DA GEOMETRIA 3D 

ARQUITECTURA Y MATEMÁTICAS: EL SUEÑO DE LA GEOMETRIA 3D 

Enrique Martínez Jiménez1, António Guerreiro2 
1Departamento de Comunicación y Educación, Universidad Loyola Andalucía 

2Escola Superior de Educação e Comunicação, Universidade do Algarve 

 

Uma velha conversa entre arquitetos analisa dois temas principais para conceber uma 

edificação: o caminho das cargas e o caminho das águas. O primeiro consiste em resolver 

como transportar os pesos de todos os elementos que compõem o edifício desde a 

estrutura às fundações e destas ao terreno. O segundo tema trata de como esvaziar, da 

maneira mais eficiente, ou seja, no menor tempo possível e pelo caminho mais curto, a 

água da chuva que cairá sobre o edifício e que irá danificar os materiais se ficar estagnada. 

Resolvem-se estes dois problemas corretamente e a arte arquitetónica estará (quase) 

garantida. Será que estes problemas arquitetónicos podem tornar-se problemas 

matemáticos? Um olhar sobre a geometria tridimensional destes dois pontos de vista, 

poderá causar discussões e raciocínios matemáticos? 

Un antiguo dicho entre arquitectos señala dos temas principales que resolver al pensar 

una edificación: el camino de las cargas y el camino de las aguas. El primero consiste en 

resolver cómo llevar los pesos de todos los elementos que componen el edificio hacia la 

estructura, de ahí a la cimentación y de esta al terreno. El segundo trata sobre cómo 

evacuar de la manera más eficiente, i.e. en el menor tiempo posible y por el camino más 

corto, el agua de lluvia que caerá sobre el edificio y que dañará sus materiales si quedara 

estancada. Resuelva estos dos problemas correctamente y el arte de la arquitectura estará 

(casi) asegurado. ¿Pueden estos problemas arquitectónicos convertirse en problemas 

matemáticos? Una mirada a la geometría tridimensional desde estos dos puntos de vista 

¿puede provocar conversaciones y razonamientos matemáticos?  

Palavras-chave: Geometria 2D; Geometria 3D; Ensino da Geometria. 

 



Algarmat 2018: Rotas de Crescimento 

Tavira, 7 e 8 de setembro de 2018 

 

 29 

SP.04. 
GALLERYWALK UMA ESTRATÉGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS E 

PROMOVER DISCUSSÕES MATEMÁTICAS  

Isabel Vale e Teresa Pimentel 

ESE IPVCe + AE de Santa Maria Maior, Viana do Castelo 

As tarefas usadas na sala de aula são a base de toda a aprendizagem dos alunos, devendo 

os professores orquestrar discussões produtivas à volta da resolução de tarefas que 

permitam múltiplas e variadas estratégias de resolução e que proporcionem usar 

diferentes representações e apelem ao raciocínio. Neste contexto a GalleryWalk surge 

como uma estratégia de sala de aula que permite que os alunos tenham a oportunidade de 

através do trabalho colaborativo resolver tarefas e apresentá-las em posters, localizados à 

volta da sala de aula, numa perspetiva semelhante à dos artistas quando expõem os seus 

trabalhos numa galeria. Nesta sessão, pretende-se resolver algumas tarefas que 

proporcionem múltiplas resoluções e envolver os participantes na sua resolução e 

apresentação através de uma GalleryWalk 
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SP.05. 
PROBLEMAS DE FERMI: uma oportunidade para a articulação curricular 

Nélia Amado1, Susana Carreira2 
1FCT, Universidade do Algarve & UIDEF, Instituto de Educação, Universidade de 

Lisboa, namado@ualg.pt 

 
2FCT, Universidade do Algarve & UIDEF, Instituto de Educação, Universidade de 

Lisboa, scarrei@ualg.pt  

 

 

A resolução de problemas é uma atividade privilegiada para os alunos consolidarem, 

ampliarem e aprofundarem o seu conhecimento matemático (PMEB, 2007). Muito dos 

problemas propostos em sala de aula, admitem uma solução ou uma resposta exata. No 

entanto, nem sempre é possível determinar uma solução exata para alguns dos problemas 

com que nos deparamos na vida real, mas é possível encontrar uma estimativa ou um 

valor aproximado para a questão colocada. Os problemas de Fermi, constituem uma 

excelente oportunidade para resolvermos problemas da vida real mobilizando uma 

variedade de procedimentos e conhecimentos, das mais diversas áreas, para obter 

respostas aproximadas a perguntas como: Quantos litros de água são ingeridos por uma 

pessoa, durante a sua vida?  

Os problemas de Fermi constituem uma oportunidade para, em todos os níveis de ensino, 

desenvolver uma atividade de resolução de problemas que coloque em ação 

conhecimentos matemáticos e de outras áreas do conhecimento.      

Nesta sessão apresentaremos alguns Problemas de Fermi que podem ser propostos a 

alunos de todos os níveis de ensino, desde o 1.º ciclo ao ensino secundário, e que 

proporcionam uma excelente oportunidade para promover uma aprendizagem matemática 

significativa.  

 

Palavras-chave: Problemas de Fermi, interdisciplinaridade, aprendizagem 

significativa 
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SP.06. 
ESTATÍSTICA E CALCULADORA GRÁFICA: UM PAR PERFEITO! 

Manuel Marques1 
1CASIO+, manuelmarques@aegileanes.pt 

 

Por que razão os alunos gostam (quase todos) de Estatística? 

Por ser mais fácil? Por não ser tão abstrato? Porque é mais interessante? Porque trata de 

assuntos reais: saúde, cultura, economia, desporto, população, ciência, etc.? 

«Mas não sai no Exame Nacional», dizem alguns… E então? A Estatística é uma das 

áreas com maior empregabilidade. Nos últimos anos, foi o tema da Matemática que mais 

se desenvolveu. É provavelmente a área onde será mais fácil desenvolver as competências 

do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: linguagens e textos; informação 

e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento 

criativo; etc.  

Ainda não está convencido? Sabe qual foi considerada a melhor profissão do mundo em 

2017? Estatístico1. 

A calculadora gráfica, pelas suas capacidades de tratamento de dados, é a ferramenta ideal 

para o estudo da Estatística. Nesta sessão, serão propostas algumas atividades com 

recurso à calculadora gráfica fx-cg20/50, para Matemática A e MACS. 

Nota: Serão disponibilizadas calculadoras gráficas Casio fx–CG50. 

1 Ranking das profissões – CareerCast 

Palavras-chave: Estatística; Calculadora; Profissão; Perfil. 
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SP.07. 
PRÁTICAS ATIVAS E CRIATIVAS NA EXPRESSÃO MUSICAL 

PROMOTORAS DA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS. 

Maria João Teixeira1 

1Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, maria.teixeira@agr-tc.pt 

 

A Aprendizagem Musical tem atualmente uma importância inquestionável no 

desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança, 

contribuindo para uma formação global e integral do indivíduo. Segundo Edwin Gordon, 

investigador americano especialista em psicologia e pedagogia musical, as crianças, 

desde tenra idade, devem ser colocadas em contacto com um ambiente musical rico e 

diversificado, pois os primeiros anos de vida são cruciais na aquisição e exploração do 

vocabulário musical. 

A presente Sessão Prática, direcionada para Educadores de Infância e Professores do 

Ensino Básico do 1º ciclo, tem como objetivo permitir aos formandos vivenciar diversas 

dinâmicas musicais, facilmente aplicáveis em contexto sala de aula, cujo principal foco 

será fazer música de forma ativa e criativa. 

Nas atividades musicais propostas serão abordados conteúdos como o andamento, ritmo, 

padrões, sequências e ostinatos que, certamente, serão facilitadores do processo de 

construção de conceitos matemáticos. Desta forma, pretende-se fazer um cruzamento de 

saberes e encontrar pontos de convergência entre a Música e a Matemática, que possam 

conduzir as crianças a uma aprendizagem mais enriquecedora e a um conhecimento mais 

sólido. 

 

Palavras-chave: Criatividade; Jogos Musicais; Som e Movimento; 

Boomwhackers. 
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SP.08. 
ETWINNING, UMA FERRAMENTA A DESCOBRIR  

Ana Cristina Nogueira Tendinha,  

 anatendinha@gmail.com   

 

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira 

 

O eTwinning é a maior comunidade de escolas da Europa, contando com mais de 500.000 

professores inscritos num universo de cerca de 190.000 escolas.  

O principal objetivo deste projeto é a criação de redes de trabalho colaborativo entre as 

escolas europeias, com recurso às TIC, de forma a desenvolver o espírito de cidadania 

europeia. Para tal é disponibilizada uma plataforma para que os profissionais da educação 

(educadores de infância, professores, diretores, bibliotecários) que trabalham em escolas 

dos países europeus envolvidos podem utilizar para comunicar, colaborar, desenvolver 

projetos e partilhar experiências e saberes. 

Pretende-se demonstrar as potencialidades desta plataforma, nomeadamente na promoção 

de contextos de aprendizagem mais motivadores, estimulantes e significativos. Num 

ambiente de trabalho colaborativo e de flexibilização curricular, professores e alunos 

podem desenvolver capacidades para além do limite da sala de aula tradicional, 

interagindo, colaborando e partilhando vivências com colegas de outros países. 

As dinâmicas de trabalhos destes projetos promovem o desenvolvimento de competências 

transversais e transdisciplinares que fomentam um envolvimento efetivo dos alunos 

dando-lhes paralelamente a oportunidade de contactar com uma língua estrangeira, com 

outras formas de estar e ser (outras culturas e tradições) e de desenvolver competências 

ao nível da cidadania digital e do domínio das TIC. 

Palavras-chave: aprendizagem; etwinning; flexibilização curricular; trabalho de 

projeto. 
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SP.09. 
 

ARTEMÁTICA 

 

AS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS AO SERVIÇO DAS APRENDIZAGENS NA 

MATEMÁTICA 

 

Magda Serpa Cabrita 

 

Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, magdaserpacabrita@gmail.com 

 

As expressões artísticas nos seus ritmos, musicalidade, formas e cores, palavras e 

movimento são, por excelência, a porta de entrada para o sentir humano, para o 

movimento interior que revela a sua identidade e a sua forma de ligação com o que o 

envolve.  E onde  o coração humano se liga,  está também a sua  vontade de agir e o seu 

pensar (em constante desenvolvimento).  Assim, partindo deste conhecimento, serão 

propostas Vivências que exemplificam o ensino dinâmico da matemática envolvendo as 

artes, com conteúdos de diferentes anos de escolaridade dos dois primeiros ciclos 

escolares.  

Estas Vivências, o tempo maior desta sessão prática, vão permitir um tempo final de 

reflexão e diálogo gerador sobre a essência da matemática,  o seu contributo para o 

desenvolvimento global do ser humano e o nosso papel, enquanto professores, em todo 

este processo.  

 

Palavras-chave: matemática; arte; educação; 
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SP.10. 
DINAMIZAR E POTENCIALIZAR COM O GEOGEBRA 

 

Júlio Paiva 

AE Francisco Fernando Lopes, Olhão 

 

O GeoGebra é um dos Ambientes de Geometria Dinâmica que proporciona ferramentas, 

ao utilizador, para criar os elementos básicos da geometria Euclidiana, construir relações 

geométricas e, simultaneamente possibilitar transformações por arrastamento. Essas 

características, associadas a determinadas tarefas, fazem com que esses ambientes tragam 

grandes potencialidades para os processos de ensino e aprendizagem. Nesta sessão será 

proposta a exploração de algumas tarefas no GeoGebra dirigidas a vários níveis de ensino, 

desde o segundo ciclo até ao secundário. 
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SP.11. 
”CONSTRUÇÃO DE PROTÓTIPOS. TAREFAS DE MODELAÇÃO 

MATEMÁTICA EM CONTEXTO STEM”  

Ana Margarida Baioa1, Susana Carreira2 
1Agrupamento de Escolas D. Manuel I – Tavira, UIDEF – Universidade de Lisboa, 

ambaioa@gmail.com 
2Universidade do Algarve – FCT e UIDEF- Universidade de Lisboa 

scarrei@ualg.pt 
 

 

Desde há algum tempo que surgem na sociedade novas áreas profissionais, muitas das 

quais exigem novas competências, onde ferramentas e conhecimentos de diferentes áreas 

se cruzam, nomeadamente, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Para encontrar 

soluções para novos problemas ou explicar fenómenos que implicam o uso de dispositivos 

materiais, algumas das competências necessárias incluem saber descrever situações, 

construir modelos/protótipos, simular, manipular, explicar e prever. Essas mudanças 

envolvem abordagens interdisciplinares, enfatizando um maior uso de situações do 

mundo real, fornecendo contextos de aprendizagem atraentes e motivadoras.  

Assim, nesta sessão prática apresentamos tarefas de modelação matemática com uma 

abordagem iSTEM (acrónimo inglês de integração de ciência, tecnologia, engenharia e 

matemática) baseadas em situações reais onde a construção e/ou manipulação de 

protótipos promove o contacto com a situação a estudar e o encontrar de uma solução 

para o problema estabelecido.  

 

Palavras-chave: Modelação Matemática; Educação iSTEM; Simulações; Protótipos. 
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SP.12. 
MATEMÁTICA RECREATIVA NA SALA DE AULA – TRANSFERÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO 

Luís Bernardino1, Mauro Maia2 
1Agrupamento de Escolas Dr.a Laura Ayres, mauro.maia@sapo.pt 

2Agupamento de Escolas Rio Arade, bernluis@gmail.com 

 

Esta sessão prática encontra-se dividida em duas componentes principais unidas por um 

tema abrangente: a transferência de blocos de informação de um meio para outro no 

processo de resolução e visualização de problemas práticos. 

A primeira parte foca-se num problema matemático clássico de transferências de líquidos 

entre recipientes diferentes com vista à obtenção de um volume específico. Incluirá uma 

breve resenha histórica do problema, uma resolução inovadora, aplicações práticas a 

problemas de aparência díspar e representações práticas. 

A segunda parte lida com a transferência da informação visual de um volume a três 

dimensões para um espaço a duas dimensões. Incluirá aplicações práticas com 

representações diversas. 

Em ambos os momentos, os participantes terão a possibilidade de se recrearem com 

problemas elaborados para alunos do primeiro ciclo ao ensino secundário, comentando e 

propondo novas aplicações. 

Palavras-chave: matemática recreativa; problemas clássicos; atividades de sala de 

aula 
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SP.13. 
DIÁLOGO ENTRE AS CIÊNCIAS NATURAIS E A MATEMÁTICA: 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

Ana Cristina Coelho1,3, Carla Dionísio Gonçalves2,4, Inês Manuel5 
1Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, Campus da 

Penha, 8005-239 Faro, acoelho@ualg.pt 
2Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, Campus da 

Penha, 8005-239 Faro, cdionis@ualg.pt 
3CEOT - Centro de Investigação em Eletrónica, Optoeletrónica e Telecomunicações, 

Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-239 Faro.  
4CIEO – Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações, Universidade do 

Algarve, Campus de Gambelas, 8005-239 Faro 
5Agrupamento de Escolas Eng.º Nuno Mergulhão e Agrupamento de Escolas da 

Bemposta, Portimão, inescatarina.S.M@hotmail.com 

 

 

O espaço exterior às salas de atividades num jardim de infância, em particular, o espaço 

natural, representa um ambiente aprazível, atrativo. Para quem o desfruta, lhe sente os 

cheiros, lhe ouve os sons, lhe acaricia as formas, lhe identifica beleza nas cores, o prazer 

transforma-se em respeito.  

Usar o espaço natural como ferramenta educativa e ao mesmo tempo como ferramenta de 

sensibilização para o respeito pela natureza é um ato de criatividade ao alcance de todos 

os educadores.  

Nesta sessão prática começaremos por aprender a observar o que nos rodeia no espaço 

exterior às salas de atividades e iniciaremos um processo de ligação afetiva aos elementos 

que partilham o mesmo ambiente que nós. Depois, exploraremos as formas e composição 

dos elementos que captaram a nossa atenção e tentaremos, fora do seu contexto natural, 

classificá-los e associá-los a imagens representativas do ambiente original. Por fim, 

simularemos uma situação de stresse, destrutiva do equilíbrio em termos de composição 

e manutenção dos elementos no espaço natural. 

No fundo, pretendemos desencadear o confronto emocional entre a satisfação que 

sentimos por aumentar o nosso conhecimento do meio natural, resultante do processo de 

observação e análise, com o desconforto que sentimos com a sua destruição e 

desaparecimento.  

mailto:acoelho@ualg.pt
mailto:cdionis@ualg.pt
mailto:inescatarina.S.M@hotmail.com


Algarmat 2018: Rotas de Crescimento 

Tavira, 7 e 8 de setembro de 2018 

 

 41 

No processo de observação do espaço natural e de análise, exploram-se as formas dos 

elementos naturais, as cores, a constituição, o papel que desempenham na natureza e os 

sentimentos que suscitam nos seres humanos. 

Nesta sessão, a estratégia de incentivo ao conhecimento em ciências naturais e 

matemática não se circunscreve apenas a estas áreas, uma vez que dinamiza o respeito 

pela natureza a par do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Educação em Ciências e Matemática; Observação da natureza; 

Sensibilização ecológica; Estratégias educativas e formativas. 
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SP.14. 
 

A IMPORTÂNCIA DA LITERACIA FINANCEIRA NA EDUCAÇÃO DAS 

CRIANÇAS - PROJETO PILOTO NAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO EM 

OLHÃO 

Ana Martins 
1Universidade do Algarve – Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, 

aimartin@ualg.pt 

 

São diversas as organizações do sistema financeiro e da educação que têm assumido a 

importância da educação financeira como fator chave para a estabilidade e para o 

desenvolvimento económico (OECD, 2005a, 2005b, 2006; World Bank, 2013). A 

liberalização da economia, a inovação tecnológica, a expansão e facilitação do crédito e 

a maior responsabilização pessoal pela gestão das finanças, tem justificado a promoção 

de ações para o aumento da literacia financeira da população em geral, dado que se 

regista, na maioria dos países europeus, uma reduzida percentagem da população com 

conhecimentos básicos essenciais (Lusardi, 2015; Lusardi & Mitchell, 2014). A grave 

crise económica mundial dos últimos anos levou muitas famílias ao sobre endividamento 

e insolvência, resultado de más decisões financeiras tomadas em períodos mais favoráveis 

de acesso ao crédito. 

Para promover a literacia financeira em Portugal, o Ministério da Educação e Ciência 

associou-se ao Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF), projeto que visa 

promover diversas atividades de educação financeira nas escolas, desde da educação pré-

escolar até ao ensino superior. Esta iniciativa criada, em 2011, pelo Conselho Nacional 

de Supervisores Financeiros, é promovida pelo Banco de Portugal, pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários e pelo Instituto de Seguros de Portugal. O projeto apoia-

se num sítio na internet que disponibiliza diversos materiais, apresentações e simuladores 

de fácil manuseamento (www.todoscontam.pt). 

A Universidade do Algarve integrou este projeto, contando com a colaboração de 

professores e alunos voluntários, realizando diversas atividades em escolas e outras 

entidades.  

As atividades realizadas pela Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, nestes 

últimos 2 anos, envolveram 2 professores, 2 alunos universitários, 370 alunos do ensino 

básicoe 25 adultos de famílias carenciadas. 
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Foram realizadas sessões de Literacia Financeira, sob a temática do “Planeamento e 

Gestão do Orçamento Familiar", dirigidas ao 3º e 4º ano do 1º ciclo do ensino básico e da 

"Gestão do Orçamento Familiar - Prevenção e Gestão do Incumprimento", dirigidas a 

adultos. Os conteúdos tiveram por base o Referencial de Educação Financeira de Dias et 

al. (2015) e Vicente et al. (2015). 

O feedback foi muito positivo e todas as escolas demonstraram interesse em integrar um 

projeto continuado no próximo ano letivo, através da realização de diversas sessões, com 

avaliação pré e pós formação, a fim de apreciar o impacto das mesmas nos 

comportamentos financeiros dos alunos.  

Desta forma pretende-se alargar as atividades já desenvolvidas, a um maior número de 

escolas de ensino básico e outras entidades, pois acreditamos que é essencial a 

interiorização de conceitos e comportamentos financeiros saudáveis ao nível da educação 

inicial de crianças e jovens e em públicos adultos com carências económicas e financeiras, 

a fim de transmitir-lhes conhecimentos que possam ajudar na gestão das suas finanças 

pessoais. 

 

Palavras-chave: Literacia Financeira; PNFF; Ensino Básico 
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SP.15. 
FENASCISTOSCÓPIOS E OUTROS ARTEFACTOSPARA A 

FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

 

Conceição Santos1, Dina Guerreiro2, … 
1 Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, maria.c.santos@agr-tc.pt 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 
2 Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, dinaguerreiro66@gmail.com 

… 

 

Tomando como foco tarefas ecossistemas e no âmbito de propostas ajustadas à 

flexibilização curricular, através de conhecimentos matemáticos e não matemáticos, 

iremos co-construir fenacistoscópios, entre outros artefactos alusivos à sustentabilidade, 

à promoção da paz, equidade entre outros temas da Agenda 2030 da ONU. 

Com o intuito de explorar ideias matemáticas, com diferentes níveis de exploração, neste 

percurso, propomos aos participantes a realização e discussão de experiências que podem 

ser trabalhadas em matemática, educação visual tecnológica, ciências, línguas e noutras 

disciplinas e áreas do saber. 

Deste modo, nesta Sessão Prática, de acordo com os Princípios para a Ação da NCTM (2017:9), 

serão vivenciadas experiências matemáticas através de “tarefas desafiantes que incluam uma 

elaboração ativa de significado e apoiem uma aprendizagem com sentido” e utilidade prática.  

Palavras-chave: fenacistoscópios, educação matemática; arte; sustentabilidade.  

Referências bibliográficas 

NCTM (2017). Princípios para a Ação: assegurar a todos o sucesso em matemática. APM, Lisboa. 
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SP.16. 
JOGOS DE CARTAS TIO PAPEL E OUTRAS FORMAS DE MOTIVAR OS 

ALUNOS 

Francisco Aranda 

EB 2,3 Dr. Francisco Cabrita, Albufeira - aranda@tiopapel.com 

 

Sessão prática destinadas ao 1º, 2º e 3º ciclos em que serão apresentados vários jogos e 

atividades para a sala de aula de forma a motivar os alunos e consolidar a matéria dada. 

Os participantes jogarão e experimentarão vários materiais, nomeadamente jogos de 

cartas matemáticos, de forma a poderem posteriormente aplica-los junto dos seus alunos. 

Palavras-chave: Jogos; Cartas; Matemáticos; 
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SP.17. 
HÁ GEOMETRIA NO CROCHET? (ALÉM DE PONTOS E LINHAS) 

Maria da Graça Marques1, Marília Pires2 
1Departamento de Matemática, FCT, Universidade do Algarve, CEDMES, CEAFEL-

Universidade de Lisboa, gmarques@ualg.pt  
2 Departamento de Matemática, FCT, Universidade do Algarve, CEDMES, 

mpires@ualg.pt  

 

No crochet há pontos que não são os da Geometria e há linhas que não são rectas e que 

também não são as da Geometria. No entanto há muita Geometria no crochet… 

Nesta sessão prática os participantes serão convidados a descobrir a Geometria 

entrelaçada nas malhas que, desde tempos imemoriais, surgiam entre as mãos que, em 

noites de inverno, à luz de candeeiros de petróleo e aquecendo-se à lareira, numa qualquer 

aldeia escondida na aba de uma serra ou numa casa de cidade, não paravam. Ponto a 

ponto, produziam-se peças de beleza diáfana que iriam fazer parte do enxoval das jovens 

que calmamente brincavam aproveitando a luz e o calor. 

Essas diligentes artesãs provavelmente não tinham consciência de toda a Matemática que 

era necessário mobilizar para produzir as suas obras. Os padrões utilizados passavam de 

geração em geração, copiavam-se de amigas e vizinhas, sempre sem consciência de que 

havia princípios básicos de Matemática e de Geometria envolvidos. 

Neste contexto serão propostas actividades criativas que poderão ser reproduzidas (ou 

adaptadas) no âmbito de temas de Geometria dos vários níveis de ensino, desde o pré-

escolar ao secundário. 

Palavras-chave: Crochet; Geometria; Simetrias; Pavimentações. 

Referências bibliográficas 
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Portugal.  
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SP.18. 
APRENDER MATEMÁTICA ROBOTIZANDO  

Paulo Torcato, paulo.torcat@gmail.com   
 

A robótica educativa assume-se cada vez mais como uma estratégia de aprendizagem 

capaz de promover a auto- aprendizagem e envolver professores e alunos em atividades 

de investigação científica. Valoriza o trabalho cooperativo, a interdisciplinaridade e a 

capacidade de resolução de problemas. Motiva os alunos, estimula a criatividade e o 

espírito crítico. O aluno procura solução para problemas, constrói e reinventa (Passerino 

&Possamai, 2005). 

A sua utilização em sala de aula, permite que os alunos possam desenvolver atividades 

interdisciplinares na sua área de interesse aumentando a sua motivação para 

aprendizagem e desenvolvimento de competências (Reswick, 1991, citado por Benitti, 

2012). 

Com base nestes pressupostos serão apresentadas atividades de robótica e programação 

baseadas em conteúdos da disciplina de Matemática. Utilizando robôs baseados em 

“kits”, com um suporte ao utilizador bastante amigável - Lego EV3, e a linguagem de 

programação visual Lego EV3, os professores irão realizar atividades de 

proporcionalidade direta, geometria, entre outras. 

Este tipo de atividades promovem o desenvolvimento de competências relevante para o 

século XXI nomeadamente no domínio do pensamento crítico, da resolução de problemas 

concretos, de colaboração ao mesmo tempo que práticas de comunicação diversificadas 

e em diferentes formatos. 

Palavras-chave: Robótica, Matemática, Programação, Proporcionalidade Direta, 

Geometria 

 

Referências bibliográficas 

What is PBL? (s.a.). In Buck Institute for Education: Project Based Learning for de 21th 

century. [on-line]. Retirado em 23 de Setembro de 2013 de 

http://www.bie.org/about/what_is_pbl. . [Texto online] 
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SESSÃO PARA FAMÍLIAS  

E  

COMUNIDADE 
Breve descrição da apresentação:  

“Momentos de Partilha Psicologia Positiva – VFC” é um projeto de Psicologia Positiva 

para desenvolver as nossas Virtudes e Forças de Carater (VFC). Estas são aquelas 

características que todos nós temos, umas mais desenvolvidas do que outras e que nos 

tornam muito especiais.   

Temos seis Virtudes decompostas em vinte e quatro Forças de Carater, ou seja, as Forças 

são os “Caminhos” para alcançar as Virtudes.  

A apresentação consiste no seguinte: 

Durante a apresentação é feita uma breve explicação acerca da Psicologia Positiva, das 

Virtudes e Forças de Carater (VFC), efetuado o Teste VIA Survey e posteriormente serão 

feitas atividades e utilizado o Paraquedas Positivo (jogo de psicologia positiva).  

Duração:  

A apresentação poderá ter a duração de: 

1h30 a 2h  

Material necessário:  

Folhas A4 de diversas cores, 3 para cada participante; 

Lápis de grafite; 

Borracha; 

Esferográfica azul ou preta;  

Marcadores; 

Lápis de cor; 

Fotocópias.  

 

Publico alvo: 

Maiores de 17 anos.  
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Dinamizadoras - Nota biográfica: 

Ana Calixto Maximino 

Professora de Expressão Musical e Dramática no Pré-Escolar e 1º CEB, de 

Educação Expressiva no 3º CEB e Musicoterapeuta no Agrupamento de Escolas 

Silves Sul. A sua maior experiência e paixão a nível musicoterapeutico é o trabalho 

com crianças com autismo severo.  

 É Licenciada em Música pela ESES;  Master e Mestre em Musicoterapia pela ULL; Pós-

graduada em Técnicas e Metodologias Expressivas pelo ISLA; Especializada em Terapias 

Expressivas (700 h) pelo ISLA e Executive Master em Psicologia Positiva Aplicada pelo 

ISCSP.  

 

Rute Martins Petreques 

Estudante de Direito na Universidade Autónoma de Lisboa.   

 

  

 

 

 


