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Resumo 
Uma abordagem à Organização e Tratamento de Dados  

baseada na Resolução de Problemas 

Esta investigação procura compreender o impacto que a exploração da Organização e 

Tratamento de Dados [OTD], baseada na resolução de problemas reais, pode adquirir na 

aprendizagem do tema, pelos alunos. 

O estudo de natureza qualitativa baseou-se na metodologia de Investigação-Ação e 

desenvolveu-se em duas experiências pedagógicas: uma no 1.ºciclo, numa turma mista de 1.º e 

4.º ano, e outra no 2.º ciclo, numa turma de 5.º ano. O 1.º ciclo possibilitou a realização de 

investigações estatísticas relacionadas com o quotidiano dos alunos e o 2.º ciclo proporcionou o 

desenvolvimento de explorações estatísticas relativas às suas vivências. Como forma de fomentar, 

também, o desenvolvimento psicossocial dos alunos, adotou-se a metodologia do trabalho 

cooperativo. 

A recolha de dados, realizada ao longo das 15 intervenções, socorreu-se de vários 

instrumentos de recolha, tais como, gravações audiovisuais, produções dos alunos, notas de 

campo e diários reflexivos da investigadora. Os dados obtidos demonstram que, em ambos os 

ciclos, as situações problemáticas baseadas no quotidiano ofereceram aos alunos uma efetiva 

compreensão das finalidades das várias ferramentas relativas ao tema, previstas para cada nível 

de ensino. 

Os resultados obtidos no 1.º ciclo revelam que os alunos foram capazes de identificar, 

construir e interpretar ferramentas próprias da OTD. Demonstram ainda as dificuldades que o 1.º 

ano teve relativamente à gestão do trabalho cooperativo, contrariamente ao 4.º ano, cujo espírito 

de trabalho de grupo estava já consolidado. Também no 2.º ciclo, os resultados indicam que a 

construção, a interpretação e o aprofundamento das ferramentas relativas ao tema foram 

assimiladas pela generalidade dos alunos e que o trabalho cooperativo se tornou numa mais-valia 

para o seu processo de aprendizagem. 

 Deste modo, a resolução de problemas relacionados com o quotidiano dos alunos, aliada 

ao trabalho cooperativo, podem representar uma boa opção para o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos neste tópico matemático. 

Palavras-chave: Organização e Tratamento de Dados, Resolução de Problemas e Trabalho 

Cooperativo.  
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Abstract 
An Approach to Organization and Data Processing 

based on Problem Solving 

This research seeks to understand the impact that the exploitation of the topic Organization 

and Data Processing [OTD] based on solving real problems, may acquire in the learning of the 

topic by students. 

The qualitative study was based on the Research-Action methodology and was developed 

through two educational experiences: one in 1st cycle, in a mixed classe of 1st and 4th grade, and 

another in the 2nd cycle, in a class of 5th grade. The 1st cycle made it possible to conduct statistical 

investigations related to the daily lives of students and the 2nd cycle enabled the development of 

statistics explorations relating to their experiences. As a way to also promote psychosocial 

development of students, we adopted the cooperative work methodology. 

Data collection, conducted along the 15 interventions, resorted to various instruments, 

such as audiovisual recordings, productions of students, field notes and reflective researcher’ 

diaries. Data obtained show that in both cycles, problematic situations based on daily life offered 

students an effective understanding of the purposes of the various tools relating to the theme 

planned for each grade level. 

The results reveal that the 1st cycle students were able to identify, construct and interpret 

their own OTD tools. They further demonstrate the difficulties the 1st graders had on the 

management of cooperative work, contrary to 4th graders, whose teamwork spirit was already 

consolidated. Also in the 2nd cycle, the results indicate that the construction, interpretation and 

the deepening of tools related to the topic were assimilated by the majority of students and that 

the cooperative work has become an asset to their learning process. 

Thus, solving problems related to the daily lives of students, coupled with cooperative work, 

may represent a good option for the cognitive development of students in this mathematical topic. 

 

Keywords: Organization and Data Processing, Problem Solving and Cooperative Work. 
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INTRODUÇÃO 
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O presente estudo insere-se no âmbito da Unidade Curricular de Prática de Ensino 

Supervisionada, do 2.º ano, do Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico. Este 

desenvolveu-se com base num estágio anual realizado, no ano letivo de 2013/2014, em dois 

contextos escolares: inicialmente no 1.º ciclo (mais particularmente, numa turma mista de 1.º e 

4.º anos) e, posteriormente, no 2.º ciclo (numa turma de 5.º ano); e teve como principal objetivo 

a abordagem de um tópico programático da matemática – a Organização e Tratamento de Dados 

[OTD] – partindo da resolução de problemas contextualizados, relativos à vida quotidiana dos 

próprios alunos. 

 

1.1. Pertinência do Estudo 
 

A Matemática é indispensável a uma compreensão adequada de grande parte dos 

fenómenos do mundo que nos rodeia.  

Programa de Matemática, 2013 

 

Para vivermos conscientemente na sociedade atual, precisamos de “compreender [a] 

informação numérica relativa ao mundo da economia, da política, da ciência do desporto e grande 

parte dessa informação é dada através de representações e indicadores estatísticos” (Ponte & 

Serrazina,2000:208). De facto, todos os dias, somos “bombardeados”, através de diversos meios 

de comunicação social, com dados organizados em tabelas e gráficos de vários tipos através dos 

quais a interpretação da informação se torna, supostamente, mais simples e extensível a um maior 

número da população. 

Emerge, assim, a necessidade de uma boa formação nesta área, uma vez que muitas 

informações que passam na comunicação social são complexas e podem ser falaciosas e 

perversas, detendo como principal objetivo influenciar a opinião pública (Fernandes & Portela, 

2004). É, deste modo, imprescindível que seja oferecida formação adequada nesta vertente desde 

tenra idade contribuindo, assim “para o exercício de uma cidadania plena, informada e 

responsável” (MEC, 2013:2). 

É também desde tenra idade que começamos a desenvolver o gosto pela resolução de 

problemas. Segundo o NCTM (2007:59), “as primeiras experiências das crianças mais novas com 

a matemática surgem através da resolução de problemas”. O desenvolvimento desta capacidade 
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transversal da matemática permitirá que cada indivíduo se torne autónomo e consciente nas 

decisões que tiver que tomar durante a sua vida (NTCM,2007).  

Estando a par do raciocínio e da comunicação matemática, esta capacidade não pode ser 

desenvolvida isoladamente. Daí que o seu desenvolvimento se constitua como uma mais-valia no 

processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, a resolução de problemas pode ser o mote para 

a abordagem de vários temas matemáticos, tornando-os mais interessantes e motivadores dentro 

da sala de aula. 

 

 

1.2. Objetivos do estudo e questões de investigação 

De modo a compreender a pertinência da exploração da OTD através da resolução de 

problemas, este estudo procura encontrar respostas para as seguintes questões de investigação: 

 De que forma a utilização de situações problemáticas, baseadas em contextos reais, 

contribuiu para a aprendizagem do tema (OTD) pelos alunos?  

 Quais as vantagens e as limitações do desenvolvimento do tópico relativo à OTD através 

do trabalho cooperativo? 

 De que modo as especificidades de cada ciclo de ensino influenciaram o desenrolar do 

estudo? 

 Qual o impacto deste estudo no desenvolvimento da prática profissional da estagiária?  

Para se encontrarem respostas claras e verosímeis, foram traçados os seguintes objetivos 

gerais: 

Para ambos os ciclos: 

 Desenvolver uma abordagem ao tema OTD através da resolução de problemas 

contextualizados em situações reais; 

 Promover a capacidade de recolha, organização e análise de dados; 

 Desenvolver o raciocínio e a comunicação matemática; 

 Avaliar o impacto da abordagem adotada na aprendizagem dos alunos; 

 Fomentar o trabalho cooperativo. 
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Especificamente para o 1º ciclo: 

 Promover o desenvolvimento de atividades comuns para dois anos escolares diferenciados 

partindo de contextos reais comuns; 

 Consolidar a capacidade de trabalho de grupo, especialmente no grupo do 1.º ano. 

 

 

1.3.Organização do Relatório 

 

No que concerne à sua estrutura formal, este relatório é constituído por cinco capítulos 

distintos, mas, interdependentes. 

O capítulo I apresenta uma breve introdução ao estudo, expondo a pertinência do tema, as 

questões de investigação e os objetivos gerais que o que nortearam. 

O capítulo II dedica-se à exposição da fundamentação teórica mais relevante, na qual este 

estudo se debruçou, fazendo referência a conceitos de Estatística e OTD, à relação da última com 

a Resolução de Problemas, com a Aprendizagem Cooperativa e com a Matemáticas Realista e, 

por fim, às orientações curriculares e às ferramentas próprias da OTD previstas para os níveis de 

ensino onde o estudo se desenvolveu. 

O capítulo III expõe a metodologia adotada neste estudo, identificando-se o procedimento 

metodológico, o plano geral de intervenções e os instrumentos de recolha de dados. 

O capítulo IV apresenta cada um dos contextos do estudo, fazendo uma breve caraterização 

de cada um, uma síntese das observações iniciais, a descrição e análise das atividades realizadas 

e a análise dos instrumentos finais de avaliação. 

Finalmente, o capítulo V sintetiza as principais conclusões, respondendo às questões de 

investigação, e apresenta as principais limitações do estudo, assim como, algumas 

recomendações para investigações futuras.  
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Capítulo II: 

REVISÃO DE LITERATURA 
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A teoria é indissociável da prática. Uma prática eficaz é aquela que, além de ser reflexiva, 

está ancorada em pressupostos teóricos. Este capítulo pretende contribuir para uma melhor 

perceção da investigação realizada no âmbito deste estudo, apresentando os aspetos teóricos mais 

relevantes que contribuíram para a sua realização. 

  

2.1. A Estatística e a Organização e Tratamento de Dados (OTD) 
 

Desde tenra idade, somos convidados a compreender o mundo que nos rodeia para nele 

conseguirmos “sobreviver”. Fernandes, Sousa e Ribeiro (2004) referem que “todos os dias, nos 

jornais, nas revistas, na rádio e na televisão, assim como em livros e relatórios, somos 

confrontados com tabelas, gráficos, sondagens, mapas...que contêm informação estatística sobre 

os mais diversos fenómenos e actividades” (pp.165-166). É, por isso, indispensável que os 

cidadãos compreendam todo o tipo de informação, mesmo aquela que é apresentada através de 

representações e indicadores estatísticos (Ponte & Serrazina,2000). 

Para se compreender o que é a informação estatística e os indicadores estatísticos é 

necessário falar em Estatística. A Estatística é um ramo da Matemática que, consiste num 

“conjunto de técnicas apropriadas para recolher, classificar, apresentar e interpretar conjuntos de 

dados” (Fernandes & Portela, 2004:54).  

O registo e a análise de dados não é algo novo, pois já há vários séculos que estes são 

utilizados na análise de situações concretas mas, atualmente, “são poucas as áreas do saber onde 

não se recorre à análise de dados para confirmar teorias e propor novas interpretações para os 

fenómenos que são o seu objecto de estudo” (Martins, Loura & Mendes,2007:11). 

Uma vez que a Estatística é considerada uma ciência com aplicações em todos os campos 

do conhecimento, Martins e Ponte (2010) defendem que esta - a ciência dos dados - deve fazer 

parte da educação, a partir dos níveis mais elementares, para que os alunos possam vir a tornar-

se “cidadãos informados, consumidores inteligentes e profissionais competentes” (p.3). 

Este tema tem adquirido um papel cada vez mais predominante no quotidiano não só dos 

cidadãos, em geral, mas sobretudo dos alunos. Uma vez que vivemos rodeados de informação e 

esta é apresentada frequentemente através de instrumentos estatísticos (tabelas, gráficos…), - que 

são formas que permitem que a interpretação da informação se torne mais simples e extensível a 

um maior número da população - é fundamental que haja uma boa formação nessa área pois a 

Estatística, mais propriamente a informação estatística é, muitas vezes, deturpada pelos meios de 
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comunicação social, sendo utilizada de forma perversa e falaciosa, com a finalidade de influenciar 

a opinião pública (Fernandes & Portela,2004; NCTM,2007). 

Batanero, Godino e Roa (2004), citados por Caseiro (2010), apresentam três razões 

essenciais para que a Estatística seja ensinada na escola - “(i) a sua utilidade no dia-a-dia; (ii) o 

facto de ter um papel instrumental noutras disciplinas; (iii) a sua importância no desenvolvimento 

do raciocínio crítico” (p.11). 

A OTD aparece, hoje, nos programas de Matemática dos três ciclos de ensino, com o 

objetivo de promover a valorização da literacia estatística através de análises de dados e do 

desenvolvimento da estatística elementar. 

Martins e Ponte (2010), baseando-se em Arthur Steen (2001), apresentam a literacia 

estatística como  

“um conjunto de conhecimentos, convicções, predisposições, hábitos mentais, 

capacidades de comunicação e habilidades que as pessoas precisam para lidar de 

maneira eficaz com situações envolvendo dados de natureza quantitativa e qualitativa que 

surgem na sua vida e na sua actividade profissional.” (p.7) 

Watson (1997), citado por Pimenta (2009), expõe um modelo de literacia estatística que 

contém três componentes progressivos de dificuldade:  

“o conhecimento básico dos conceitos estatísticos e probabilísticos; a compreensão dos 

raciocínios e argumentos estatísticos quando se apresentam num contexto mais vasto do 

que em algum artigo nos meios de comunicação ou em algum estudo; e uma atitude crítica 

que se assume aos questionar argumentos que estejam baseados em certezas estatísticas 

não suficientes” (Pimenta,2009:75). 

Esta literacia conduzir-nos-á, assim, a uma melhor perceção do mundo que nos rodeia, 

nomeadamente, no que diz respeito às informações que nos são apresentadas nos meios de 

comunicação social, que necessitam de ser analisadas através do pensamento estatístico. 

A Estatística e, mais particularmente, a OTD podem ser desenvolvidas segundo várias 

estratégias, tais como, exercícios, jogos, problemas, explorações e investigações estatísticas, 

sendo que todas elas são importantes em determinados momentos do processo de ensino-

aprendizagem. 

O NCTM (2007) defende que o desenvolvimento e a exploração da OTD deve partir de 

situações reais que despertem a curiosidade dos alunos. Estando intimamente ligado ao contexto, 

este tópico permite o desenvolvimento de investigações estatísticas, desde os primeiros anos do 

ensino básico. “Devem ser os alunos, sob a orientação do professor, a planear a recolha dos dados 
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necessários, para dar resposta às suas questões, nomeadamente sob a forma de pequenos 

projectos de investigação” (Martins & Ponte,2010:13).  

Focalizando as explorações e as investigações estatísticas, é possível fazer uma breve 

referência às diferenças entre ambas. Assim, uma investigação estatística desenvolve-se segundo 

algumas fases caraterísticas (que serão apresentadas no próximo subcapítulo) e tem como base 

uma área de interesse à qual se pretende dar resposta, recorrendo não só à análise dos dados, 

como também à sua recolha prévia. Numa exploração estatística o conjunto de dados já está 

previamente selecionado e reunido, pretendendo-se descobrir quais as conclusões que se retiram 

desses dados e que novas questões de investigação serão possíveis de formular. 

 
 

2.2. A OTD baseada numa filosofia de Resolução de Problemas 

 

Desde muito cedo, todos nós começamos a desenvolver o gosto pela resolução de 

problemas. Segundo o NCTM (2007), “as primeiras experiências das crianças mais novas com a 

matemática surgem através da resolução de problemas” (p.59).  

Mas o que é um problema? 

Polya (1887-1985), um matemático húngaro que dedicou parte da sua carreira a estudar a 

resolução de problemas, defendia que uma pessoa está perante um problema quando procura, 

de forma consciente, alguma estratégia para atingir um objetivo que não pode ser atingido de 

imediato (Vale & Pimentel,2004). 

Para Kantowski (1980), citado por Gomes (2010), "um problema é uma situação para a 

qual o indivíduo que a confronta não tem um algoritmo que lhe garanta a solução” (p.8). 

Mayer (1985) afirmava que um problema surge quando se está numa situação inicial e se 

pretende chegar a uma situação final mas não se conhece o caminho óbvio para a atingir (Vale & 

Pimentel,2004). 

Em síntese, um problema é uma situação que se quer resolver mas para a qual não existe 

um procedimento que conduza diretamente à solução.   

Polya, tal como outros autores, encarava a resolução de problemas como um processo 

sequencial, tendo desenvolvido um método de resolução composto por quatro fases: 1) 

Compreender o problema; 2) Delinear um plano; 3) Executar o plano; 4) Verificar a solução obtida 

(Vale & Pimentel,2004:21-22). 
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Considerada como um processo cognitivo de aprendizagem, a resolução de problemas 

envolve várias ações. O Programa de Matemática (MEC, 2013) refere 

“A resolução de problemas envolve, da parte dos alunos, a leitura e interpretação de 

enunciados, a mobilização de conhecimentos de factos, conceitos e relações, a seleção e 

aplicação adequada de regras e procedimentos, previamente estudados e treinados, a 

revisão, sempre que necessária, da estratégia preconizada e a interpretação dos resultados 

finais” (p.5). 

O NCTM (2007) defende que a resolução de problemas não é apenas um objetivo da 

aprendizagem matemática, mas também uma importante forma pela qual os alunos podem 

aprender matemática. 

Sendo encarada como uma capacidade transversal da Matemática, a par do raciocínio 

matemático e da comunicação matemática, a resolução de problemas abrange todos os tópicos 

programáticos, devendo ser devidamente explorada em cada um deles. 

Deste modo, Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) defendem que “uma metodologia 

assente em experiências concretas e na resolução de problemas oferece um contexto apropriado 

ao ensino das noções de probabilidade [e de estatística]” (p.96). Os mesmos autores também 

referem que para se responder a determinados problemas, em muitas situações, é necessário 

recolher e analisar dados.  

Por outro lado, Henriques e Oliveira (2012:3) referem que  “a investigação nacional e 

internacional tem vindo a defender a realização de investigações estatísticas pelos alunos”. 

Martins e Ponte (2010), tal como Graham (1987) e Franklin et al (2007) citados por Caseiro 

(2010), defendem que uma investigação estatística se processa segundo 4 etapas. 

 

Figura 1: Etapas da investigação estatística (retirado de Henrique e Oliveira,2012). 
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Estas etapas podem, de certo modo, assemelhar-se às fases de resolução de problemas 

definidas por Polya:  

- a primeira etapa destina-se à formulação das questões que se pretendem investigar. Nesta 

etapa é conveniente verificar a pertinência das questões e a natureza dos dados que se pretendem 

descobrir a partir das mesmas. Na primeira fase da resolução de problemas definida por Polya – 

compreensão do problema – deve-se compreender qual é a incógnita, quais os dados e quais as 

condições apresentadas. 

- a segunda etapa baseia-se na recolha de dados. No entanto, antes desta recolha de dados 

é necessário definir um plano que seja apropriado e optar pelas técnicas e pelos materiais de 

recolha mais adequados. Também Polya defendia que a segunda fase da resolução de problemas 

se baseava no estabelecimento de um plano, onde se definem os planos/estratégias a utilizar para 

descobrir a incógnita. 

- a terceira etapa consiste na análise dos dados. Nesta deve-se proceder à escolha da 

representação mais apropriada, tendo em conta a natureza dos dados e os objetivos pretendidos; 

Polya considerava que a terceira fase deveria dedicar-se à execução do plano, e que, à medida 

que este fosse desenvolvido, fossem analisados todos os passos efetuados até então. 

- a quarta, e última, etapa refere-se à interpretação dos resultados, à formulação de 

conclusões inerentes aos dados recolhidos e ao surgimento de novas questões que poderão servir 

de âncora para novas investigações. A quarta etapa proposta por Polya - verificação dos resultados 

– reporta-se também à interpretação e verificação do trabalho realizado tendo em conta a situação 

inicial.  

Assim, à semelhança do que é um problema, um problema estatístico é uma questão bem 

definida que é colocada numa das etapas da investigação estatística, para a qual não se conhece, 

à partida, um processo de resolução. (Martins & Ponte,2010) 

É possível, então, constatar que a resolução de problemas e a estatística podem estar 

intrinsecamente relacionados em diversas situações. 

 

 

2.3. A OTD e a aprendizagem cooperativa 

 

A OTD, além de ser um tópico relativamente recente nos programas de matemática de todo 

o Ensino Básico, é um tópico programático bastante distinto dos restantes uma vez que oferece 
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uma carga enorme de motivação aos alunos, podendo ser também extremamente aliciante para 

os professores. Isto deve-se ao facto de esta permitir uma abordagem distinta da abordagem 

comum da matemática, nomeadamente através do desenvolvimento de atividades mais complexas 

tais como projetos e investigações, colocando questões e desafios que os alunos gostam de 

desvendar mantendo o empenho e a motivação. 

 Segundo Fernandes, Alves, Machado, Correia e Rosário (2009), 

 “A Estatística tem sido vista como constituindo uma excelente oportunidade para 

desenvolver um ensino diferente daquele que é implementado em outros temas da 

disciplina de Matemática, nomeadamente pela possibilidade de promover o trabalho em 

equipa, a autonomia, o sentido crítico e o exercício de uma cidadania esclarecida, quer no 

plano pessoal, quer no plano profissional” (p. 52). 

A escola torna-se, assim, num excelente local onde os alunos podem desenvolver atividades 

e aprender novos conteúdos estando divididos por grupos desenvolvendo trabalho cooperativo. 

A Aprendizagem Cooperativa é considerada por Arends (1995) como um modelo de ensino 

que além de ajudar os alunos na aprendizagem de conteúdos escolares, desenvolve aspetos 

sociais muito importantes. 

Este modelo de ensino não é novo pois, já antes dos anos 70, os alunos com maior destreza 

ajudavam os alunos com maiores dificuldades (Freitas & Freixo,2004). No entanto, foi-lhe oferecido 

uma maior atenção a partir do início do século XX, com Dewey e seus seguidores, que utilizavam 

grupos de aprendizagem cooperativa baseando-se na ideia da sala de aula como reflexo da 

sociedade (Pereira,2009). 

Para Johnson e Johnson (1999), “cooperar significa trabalhar em grupo para alcançar 

determinados objectivos, procurando-se resultados positivos para cada um e para todos os 

elementos do grupo” (citados por Freitas & Freixo,2004:26) 

Pujolás (2001) citado por Freitas e Freixo (2004) refere que a aprendizagem cooperativa é 

“um recurso ou estratégia que tem em conta a diversidade de alunos dentro de uma mesma turma 

onde se privilegia uma aprendizagem personalizada que só será possível se conseguirmos que os 

alunos cooperem para aprender” (p.26). O mesmo autor evidencia a importância da aprendizagem 

cooperativa relativamente à aprendizagem individualista e competitiva. 

De facto, é possível falar em três formas de trabalho: individualista, competitiva e 

cooperativa. Para Johnson e Johnson, citados por Pereira (2009), estas três formas de trabalho 

devem estar presentes dentro da sala de aula e os alunos devem estar conscientes das 

caraterísticas de cada uma delas. A este propósito, Arends (1995) refere que a partir de 
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experiências realizadas em vários contextos, ficou comprovado que as disposições cooperativas 

são mais eficazes que as competitivas. 

Freitas e Freixo (2004) consideram que a Aprendizagem Cooperativa é uma prática 

pedagógica que pode expandir, nos alunos, a sua Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). A ZDP 

é um conceito criado por Vygotsky e define-se pela “distância entre o nível de desenvolvimento 

real de uma criança […] e o nível mais elevado de desenvolvimento potencial determinado pela 

resolução de problemas sob a orientação de um adulto ou trabalhando com pares mais capazes” 

(Freitas & Freixo,2004:18). 

Segundo Pereira (2009), à partida, “o trabalho de grupo pode ser mais vantajoso em 

actividades que têm uma natureza de resolução de problemas ou que requerem investigação” 

(p.17). 

Corroborando a importância da aprendizagem cooperativa, Martins e Ponte (2010) 

consideram que em Estatística, a organização dos alunos em grupos de trabalho é algo que 

acontece naturalmente, uma vez que o trabalho de grupo é mais criativo, motivador e interessante. 

Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) referem que “normalmente, [as situações estatísticas] 

prolongam-se no tempo e envolvem trabalho de grupo, contribuindo para o desenvolvimento de 

diversas competências sociais” (p.101). 

Martins e Ponte (2010) consideram que os trabalhos realizados em grupo devem ser, numa 

fase posterior/final, apresentados à turma, incutindo na sala de aula uma dinâmica que permita 

que todos os alunos tenham a possibilidade de demonstrar o seu trabalho, de ouvir as críticas dos 

colegas relativamente ao fruto do seu trabalho e de debater relativamente ao trabalho dos outros 

elementos da turma. Estes momentos de apresentação e discussão de resultados permitem o 

desenvolvimento não só do raciocínio matemático como também, e fundamentalmente, da 

comunicação matemática. É nestes momentos que, muitas vezes, os alunos consolidam 

conhecimentos e refutam ou corroboram as suas ideias prévias relativas aos assuntos que são 

retratados. Para Johnson e Johnson (1999), as discussões ou os debates são dos momentos mais 

vantajosos para o processo de aprendizagem considerando, também, os debates escolares como 

uma das características mais desenvolvidas da aprendizagem cooperativa (Freitas & Freixo,2004). 

Porém, saber trabalhar em grupo não é uma competência inata. É necessário que esta 

metodologia seja introduzida de forma lenta, para que os alunos conheçam as suas características 

e saibam fazer uso delas da melhor forma possível. A cultura de trabalho de grupo deve ser 
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desenvolvida de forma lenta, gradual e progressiva para garantir o sucesso dos alunos não só ao 

nível do desenvolvimento de competências escolares mas também de competências sociais. 

 

 

2.4. A OTD e a matemática realista 

 

Os contextos onde estamos inseridos e a nossa própria realidade detêm um papel 

fundamental para a nossa aprendizagem em vários níveis, nomeadamente, na Matemática.  

Segundo Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) “a aprendizagem requer o envolvimento das 

crianças em actividades significativas” (p.28). Para Alonso (1996),  

“a «aprendizagem significativa» (…) implica a possibilidade de estabelecer relações ou 

vínculos substantivos entre os esquemas de conhecimento que já se possuem e os novos 

conteúdos de aprendizagem (…) Aprender é dar sentido e significado à realidade, ou seja, 

compreender, relacionar e construir para poder aplicar” (p.40). 

Na escola “é desejável partir de questões que interessem os alunos, provocando um maior 

envolvimento destes” (Abrantes, Serrazina & Oliveira,1999:101). Martins e Ponte (2010) referem 

que o trabalho na escola deve iniciar-se sempre com situações do quotidiano dos alunos ou que 

lhes sejam familiares, uma vez que é através destas situações que os alunos se encontrarão mais 

motivados e predispostos a aprender. Assim, neste processo, a motivação é fundamental pois 

permite uma maior assimilação de conteúdos/aprendizagens de forma significativa e efetiva. Para 

Abrantes (1992), “a motivação, a criatividade e a persistência são geralmente elementos 

essenciais quando se enfrentam problemas da realidade” (p.27). 

Baseada na importância que a vida quotidiana detém no processo de aprendizagem dos 

alunos surge, nos finais dos anos 70 na Holanda, a Matemática Realista. Esta alternativa 

pedagógica foi fortemente influenciada pelas ideias de Freudenthal que contemplava a Matemática 

como uma atividade humana (Nisa,2000:87). 

Bisschop (1998), baseada em Treffers e Goffree (1985), refere que  

“as ideias principais da Matemática Realista são que a Matemática é uma actividade 

humana, que para aprender matemática o aluno deve redescobrir os conceitos por si 

próprio e que para chegar a um desenvolvimento deve haver reflexão por parte do aluno 

sobre a sua actividade Matemática” (p.180). 

 
Henk van der Kooij (1992) considera que “a Matemática como uma ciência isolada, sem 

qualquer referência ao mundo real, não tem valor para a maioria dos nossos alunos” (p.38), 
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fazendo uma distinção entre a abordagem mecanicista e abordagem realista da matemática. 

Segundo este autor, na abordagem mecanicista não se despende tempo a resolver problemas da 

vida real pois considera-se que não há necessidade para tal em Matemática. Porém, na abordagem 

realista, “as aplicações e os problemas extraídos do mundo real” (van der Kooij,1992:41) detêm 

um papel central e são os próprios alunos que escolhem as suas próprias estratégias de resolução 

para os problemas com os quais se deparam. Esta segunda abordagem vai, assim, ao encontro 

da perspetiva construtivista da aprendizagem pois oferece maior autonomia e responsabilidade 

aos alunos, tornando-os principais agentes da construção do seu conhecimento. 

Van der Kooij refere ainda que uma das principais vantagens da Matemática Realista é o 

facto de esta permitir que os alunos se confrontem com diversas formas de resolver um mesmo 

problema. “Deste modo, eles aprendem a ouvir outras pessoas de uma forma crítica, a valorizar 

o seu próprio trabalho e o trabalho dos outros e a apresentar as suas estratégias” (van der 

Kooij,1992:39). 

Nisa (2000), baseado nos pressupostos da Matemática Realista, considera que quando nos 

deparamos com um problema do mundo real, devemos começar por traduzir esse problema em 

termos matemáticos, colocando de lado os pormenores da realidade. Depois de traduzido o 

problema, devemos resolvê-lo através da utilização de ferramentas matemáticas necessárias. No 

final, após a descoberta da solução do problema por via matemática, devemos traduzi-la, 

novamente, para o contexto real e aplicá-la. Nesta perspetiva, “the problem is the actual aim of 

education, instead of the mathematical tools” (Nisa,2000:98). 

A OTD pode, deste modo, proporcionar um contexto privilegiado à aplicação de algumas 

caraterísticas da Matemática Realista na exploração dos seus conteúdos programáticos, uma vez 

que é um dos tópicos programáticos mais direcionados para a vida quotidiana dos alunos. Vários 

são os autores que realçam a importância da utilização de dados reais de situações do dia-a-dia 

no desenvolvimento da Estatística, tal como o NCTM (2007), que considera que “a análise de 

dados e o estudo das probabilidades proporcionam um ambiente natural para os alunos 

estabelecerem conexões com a matemática e outras disciplinas escolares e as suas experiências 

quotidianas” (p.52). 
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2.5. Orientações curriculares para a OTD nos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico 

 

Em Portugal, o tema OTD surgiu pela primeira vez como tópico programático para todos os 

níveis de ensino no Programa de Matemática de 2007 (Ponte et al.). Este programa atribuiu-lhe 

grande ênfase, demonstrando a sua importância, não só, na vida escolar mas, também, na vida 

social dos alunos. Para Ponte et al. (2007) “recolher, organizar, descrever, apresentar e interpretar 

dados constituem actividades que devem ser colocadas ao serviço da resolução de problemas 

identificados pelos alunos na sua vida quotidiana” (p.42). 

A nível internacional, a Estatística começou mais cedo a adquirir maior importância no 

âmbito da Matemática. Já em 1989, o NCTM veio introduzir normas relativas à estatística e às 

probabilidades para todos os níveis de ensino” (NCTM, 2007:52). Em 2000, o NCTM apresentou 

um novo conjunto de normas, mencionando as habilitações que os alunos deverão adquirir entre 

o pré-escolar e o 12.º ano de escolaridade. Segundo este, os alunos deverão ser capazes de: 

“1) Formular questões que possam ser abordadas por meio de dados e recolher, organizar 

e apresentar dados relevantes que permitam responder a essas questões; 

2) Seleccionar e usar métodos estatísticos adequados à análise de dados; 

3) Desenvolver e avaliar inferências e previsões baseadas em dados; 

4) Compreender e aplicar conceitos básicos de probabilidades” (NCTM,2007:52). 

O atual Programa de Matemática (MEC,2013), seguindo a linha orientadora do programa 

de 2007, continua a dar grande importância a este tema referindo que logo desde o 1.º ciclo se 

deve dar ênfase aos “diversos processos que permitem repertoriar e interpretar informação 

recolhida em contextos variados” (p.6). 

 Relativamente ao Programa de 2007, o atual Programa de Matemática apresenta ligeiras 

diferenças, principalmente no que diz respeito à estrutura dos conteúdos a abordar. No Programa 

de 2007, nos 1.º e 2.º ciclos, os conteúdos eram propostos para cada dois anos de escolaridade; 

este novo programa apresenta já os conteúdos específicos para cada ano de escolaridade. 

 Relativamente aos conteúdos, o atual Programa de Matemática antecipou a abordagem 

de alguns conceitos, nomeadamente: 

- a noção de frequências absolutas e de máximo, mínimo e amplitude de dados, que no 

Programa de 2007 estavam previstos para o 2.º ciclo e passaram para o 3.º ano;  

- a noção de frequências relativas e de percentagem, previstos também para o 2.º ciclo e 

que passaram a ser desenvolvidas no  4.º ano. 
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Tendo em conta as caraterísticas do presente estudo, apresenta-se, em seguida, uma tabela 

relativa à interpretação, representação e tratamento de dados que pretende elucidar relativamente 

aos conteúdos previstos para todo o 1.º ciclo e para o 5.º ano (2.º ciclo). 1 

 

Figura 2: Conteúdos programáticos propostos pelo Programa de Matemática 2013 para o tema OTD. 

O atual Programa vem acompanhado pelas designadas Metas Curriculares (MEC, 2013), 

que apresentam os objetivos gerais, complementados com descritores de desempenho, que 

referem, de uma forma mais precisa, o que cada aluno deve ter atingido no final de cada ano de 

                                                           
1 Nesta tabela apenas se encontram explanados os conteúdos relativos à interpretação, representação e 
tratamento de dados, pois são os que interessam para o presente estudo. 
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escolaridade. Tendo, mais uma vez, em consideração as finalidades deste estudo, apresentam-se 

as metas curriculares, relativas à OTD, previstas para o 1.º, 4.º e 5.º anos de escolaridade.2 

 

                                                           
2 Nesta tabela apenas se apresentam as metas relativas à representação e tratamento de dados para os 
Níveis de ensino abarcados pelo estudo. 

1. 
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2.6. Ferramentas da OTD propostas pelo Programa de Matemática para os 1.º e 2.º ciclos 
do Ensino Básico 
 
 

A OTD apresenta-se, tal como já referido, como um tópico programático bastante distinto 

de todos os outros, em Matemática. Esta distinção deve-se, em grande parte, às representações 

gráficas que a compõem, através das quais é possível ler e interpretar dados relativos às mais 

diversas situações. Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) consideram que as representações 

gráficas são, desde os primeiros anos de escolaridade, um dos aspetos mais importantes do 

trabalho em Estatística. 

Existem vários tipos de representações gráficas que permitem exibir o mesmo tipo de 

informação de formas distintas. No entanto, há também representações que só podem representar 

variáveis quantitativas ou qualitativas. Sendo assim, torna-se imprescindível que, ao longo do 

ensino básico, “os alunos tenham oportunidade de comparar diversos tipos de representação para 

a mesma situação e verificar quais são os mais apropriados.” (Martins & Ponte,2010:15).  

Ao incluir atividades, dentro da sala de aula, que conduzam à discussão relativamente à 

representação mais adequada para cada situação e que permitam a constatação de que diferentes 

representações construídas sobre os mesmos dados podem suscitar interpretações diferentes, o 

professor estará a fomentar o desenvolvimento do sentido crítico dos seus alunos, quanto aos 

modos de apresentação de informação (Abrantes, Serrazina & Oliveira,1999). 

Figura 3: Objetivos gerais e descritores de desempenho propostos pelas Metas Curriculares para o tema 
OTD. 
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As representações gráficas devem ser vistas como meios que permitem a interpretação de 

determinadas situações. Deste modo, é importante que os alunos comecem por conseguir ler e 

interpretar diferentes representações gráficas e só depois apostem no seu processo de construção. 

Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) referem que investigações relativas às perceções dos 

alunos quanto às representações gráficas apresentam três níveis graduais de compreensão: 

“a) leitura directa dos dados, sem qualquer interpretação, para responder a questões 

explícitas;  

b) leitura dos dados em situações que requerem comparações e conceitos estatísticos;  

c) extrapolação, previsão ou inferência a partir da representação para responder a questões 

implícitas” (p.87). 

Por seu turno, Friel, Curcio e Bright (2001), citados por Vieira (2012) apresentam uma outra 

representação hierárquica e outra terminologia relativa à leitura e interpretação de gráficos por 

parte dos alunos: “1) ler os dados; 2) ler dentro dos dados; 3) ler mais além dos dados; (4) ler por 

detrás dos dados” (p11). Vieira (2012) carateriza cada um dos níveis, referindo que o primeiro 

exige um nível cognitivo baixo, onde o aluno realiza uma leitura simples e básica do gráfico; o 

segundo nível envolve alguma interpretação dos dados o que implica que o aluno tenha já alguma 

habilidade matemática e estatística; o terceiro nível requer que o aluno seja capaz de inferir dados 

que não estão explícitos e, por fim, no quarto nível o aluno terá que ser capaz de analisar 

criticamente o gráfico relativamente ao tipo de dados que este apresenta, de modo a verificar a 

sua legitimidade. 

Para desenvolver a sua literacia estatística, os alunos deverão, também, desde cedo, ser 

estimulados a desenvolver a capacidade de construção de representações gráficas. 

De seguida, apresenta-se uma breve descrição das representações gráficas e formas de 

tratamento e análise de dados que o Programa de Matemática (MEC,2013) prevê que sejam 

abordadas e exploradas nos níveis de ensino tidos em conta neste estudo. 

Tipo Ferramenta Descrição 
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Tally charts 

 

São uma forma muito simples de registo de informação no próprio momento de 
recolha.  

Não sendo um elemento obrigatório de uma tabela de frequências, o tally chart 
pode servir de suporte à mesma.  

O modo de construção é extremamente simples: colocam-se os valores/categorias 
que a variável pode tomar na vertical, e à frente de cada um desenham-se traços 
à medida que se verifique cada valor/categoria na população em estudo. 
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De forma a maximizar o tempo e a facilitar uma posterior interpretação, o quinto 
traço de cada categoria (e seus múltiplos) desenham-se na diagonal de forma a 
“cortar” os quatro traços anteriores. 
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Tabelas de 

frequências 

Podem ser utilizadas para dados qualitativos e quantitativos. A diferença entre estes 
dois tipos de tabelas é muito ténue uma vez que ambas comportam, normalmente, 
três colunas: uma para as categorias ou valores da variável, outra para as 
frequências absolutas e uma última para as frequências relativas. As tabelas de 
frequências para variáveis quantitativas discretas podem ainda apresentar mais 
duas colunas que dizem respeito às frequências acumuladas (tanto frequência 
absoluta como relativa). 

As tabelas de frequências de dados quantitativos contínuos, apesar de seguirem o 
mesmo raciocínio, apresentam alguns elementos relativamente distintos que não 
serão aqui referidos pois não foram explorados no âmbito deste projeto. 

As “tabelas podem ser usadas de duas maneiras: como forma de exibição dos 
dados ou como ferramenta de transição para organizar a informação a ser 
representada graficamente” (Cruz,2013:29, baseada em Friel, Curcio & 
Bright,2001). 
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Gráfico de 
pontos 

É considerado por diversos autores como a representação gráfica mais básica 
(Martins, Loura & Mendes,2007; Martins & Ponte,2010).  

Este tipo de gráfico pode ser construído tanto para variáveis qualitativas como 
quantitativas e não necessita de nenhum tipo organização prévia dos dados uma 
vez que é de simples construção. 

A primeira etapa da sua construção é o desenho de um eixo horizontal ou vertical, 
no qual se devem assinalar, de forma igualmente espaçada, as categorias ou 
valores da variável em estudo. Após a criação da base do gráfico, desenha-se um 
ponto por cima, ou ao lado, de cada categoria/valor sempre que, ao verificar os 
dados, se encontrar um dado com essa categoria/valor (Martins & Ponte,2010). 

O gráfico de pontos pode ser transformado em gráfico de barras pois ambas as 
representações gráficas transmitem a informação de modo muito similar. Para essa 
transformação, deve-se envolver os pontos de cada categoria/valor num retângulo 
e retirar os pontos, pintando as barras, ou apenas apagando-os (Martins, Loura & 
Mendes,2007). 
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Gráfico de 
barras 

É o tipo de gráfico utilizado, normalmente, pelos meios de comunicação social uma 
vez que é uma das representações de mais fácil construção, leitura e interpretação, 
permitindo a representação de variáveis qualitativas e quantitativas (discretas). 
Através destes gráficos, a perceção das categorias/ valores de maior e menor 
frequências é adquirida com muita rapidez. 

Existem gráficos de barras horizontais e verticais, de uma ou mais barras relativas 
a cada categoria/valor. Os horizontais “são especialmente indicados no caso das 
variáveis quantitativas, em que, por vezes, o nome das classes é longo, sendo mais 
fácil colocá-los verticalmente do que ao lado uns dos outros” (Martins & 
Ponte,2010:55).  

Estes gráficos são compostos “por dois eixos perpendiculares, devidamente 
legendados e rotulados, que se intercetam na origem” (Cruz,2013:27). Num dos 
eixos são colocadas as categorias/valores que integram o conjunto de dados e o 
outro é composto pelas frequências (absolutas ou relativas). Em cima ou ao lado 
de cada categoria/valor esboça-se a barra com a altura/comprimento relativa ao 
número de ocorrências de cada categoria/valor. É importante ter em conta que o 
espaçamento entre as barras deve ser o mesmo assim como a largura destas, de 
modo a não induzir a eventuais erros. 
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Pictograma 

É uma das representações gráficas mais apelativas da OTD e é relativamente 
parecido com o gráfico de barras, distinguindo-se apenas na substituição das 
barras por símbolos correspondentes à variável em causa. O símbolo ou figura deve 
estar sempre relacionado com a variável em causa e pode representar uma ou 
mais observações, conforme o indicado na legenda.  

Sendo utilizado apenas para a organização de variáveis qualitativas, é um tipo de 
gráfico ideal para os alunos dos níveis escolares mais baixos, devido à sua 
simplicidade e às suas caraterísticas apelativas (Cruz,2013, baseada em 
Carvalho,2009). 
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Gráfico de 
linhas 

É utilizado para “representar, visualmente, a forma como uma variável evolui em 
relação a outra” (Martins & Ponte,2010:113). Este tipo de gráfico como está, 
normalmente, associado à variável tempo é indicado para fazer previsões. 

Compõe-se por dois eixos que se intersetam na origem, e por uma ou mais linhas 
que demonstram o comportamento de uma determinada variável em relação a 
outra. 
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Diagrama de 
caule-e-folhas 

Só pode ser construído para a representação de variáveis quantitativas discretas 
pois é composto por todos os dados da variável em estudo.  

É um tipo de representação que assenta entre o gráfico e a tabela (Martins, Loura 
& Mendes,2007). 

Na sua construção, cada dado é separado em “caule” e “folha”, sendo 
normalmente o dígito das unidades a chamada folha e o dígito das dezenas o caule 
(no caso dos dados da variável comportarem apenas números com dois dígitos). 
Deste modo, um mesmo caule pode albergar várias folhas distintas.  

Traça-se, então, um eixo vertical, à esquerda do mesmo colocam-se os caules e à 
direita de cada caule dispõem-se as respetivas folhas, normalmente por ordem 
crescente. 
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Média 

A média aritmética de um conjunto de dados quantitativos é a medida de 
localização mais utilizada no âmbito da OTD. Esta “não é mais do que o número 
que «equilibra» os grandes valores com os pequenos valores” (Martins, Loura & 
Mendes,2007:114).  

Para se calcular a média devem-se adicionar todos os valores do conjunto de dados 
em causa e dividir pelo número de dados do conjunto. 

 

M
ed

id
a 

de
 lo

ca
liz

aç
ão

 

Moda 

É a única medida de localização central que pode ser determinada tanto em dados 
quantitativos como qualitativos.  

Pode-se designar por Mo e define-se como a categoria ou o valor que detém maior 
frequência absoluta no conjunto de dados em causa.  

É uma medida extremamente fácil de descobrir em qualquer conjunto de dados. 
No entanto, detém uma aplicação relativamente limitada pois só adquire alguma 
importância quando nos deparamos com uma amostra de grande extensão mas 

com poucos valores distintos (Martins & Ponte,2010). 

 

Figura 4: Descrição das representações gráficas e medidas de localização propostas pelo Programa de 
Matemática para os níveis de ensino em questão. 
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METODOLOGIA 
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Neste capítulo apresenta-se o procedimento metodológico do estudo, articulando as suas 

finalidades com uma abordagem investigativa, de cariz qualitativo, baseada na Investigação-Ação. 

Mostra-se também, o plano geral de intervenção relativo a cada nível de ensino, onde se 

apresenta de forma sucinta o conjunto de tarefas realizadas e os seus objetivos.  

Por fim, expõe-se os instrumentos de recolha de dados que são elementos fundamentais 

em qualquer atividade investigativa. 

 

3.1. Procedimento Metodológico 

 

A sociedade atual está em constante mudança e a escola apresenta-se como um “terreno 

propício a gerar incertezas, problemas e conflitos decorrentes da ação humana” (Coutinho, Sousa, 

Dias, Bessa, Ferreira & Vieira, 2009:356). Deste modo, é imprescindível que as instituições 

educativas e os profissionais de educação se munam de estratégias que os possibilitem responder 

da melhor forma aos desafios que lhes são propostos. 

Baseada na alternância entre a prática e a reflexão com o intuito de conduzir à mudança, a 

Investigação-Ação tem ganho cada vez mais adeptos, apresentando-se como “a metodologia mais 

apta a favorecer as mudanças nos profissionais e/ou nas instituições educativas que pretendem 

acompanhar os sinais dos tempos” (Idem,2009:356).  

Segundo Pazos (2002), a Investigação-Ação é  “una forma de estudiar, de explorar, una 

situación social, en nuestro caso educativa, con la finalidad de mejorarla, en la que se implican 

como “indagadores” los implicados en la realidad investigada” (p.42). 

Deste modo, esta metodologia de cariz qualitativo oferece aos professores um papel 

privilegiado pois, nos dias de hoje, o professor deve ser aquele que, além de realizar as práticas 

educativas orientadas por teorias, desempenha também o papel de investigador olhando 

criticamente, refletindo e pondo em causa essas mesmas teorias em que se baseou, com o 

objetivo de melhorar o seu trabalho e de o adaptar à realidade em que está inserido (Alarcão,2001; 

Coutinho el at,2009; Sanches,2005).  

Apoiado na Investigação-Ação, o professor começa por observar o seu terreno de ação, 

planeia a sua prática baseada em pressupostos teóricos, aplica-a e, em seguida, procede à análise, 

à observação e à avaliação dos resultados de modo a tornar os seus atos únicos e adaptados à 

sua realidade educativa. Sanches (2005) defende: 

O professor, ao questionar-se e questionar os contextos/ambientes de aprendizagem e 

as suas práticas, numa dialéctica de reflexão-acção-reflexão contínua e sistemática, está 
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a processar a recolha e produção de informação válida para fundamentar as 

estratégias/actividades de aprendizagem que irá desenvolver, o que permite cientificar o 

seu acto educativo, ou seja, torná-lo mais informado, mais sistemático e mais rigoroso. 

(p.130) 

Latorre (2003:21) refere que a Investigação-Ação se desenvolve em ciclos, onde “el proceso 

de reflexión en la acción se constituye en un proceso de investigación en la acción”.  O mesmo 

autor defende que o ciclo da Investigação-Ação se desenrola em quatro fases: planificação, ação, 

observação e reflexão (figura 5). 

 

Figura 5: Ciclo da Investigação–Ação (retirado de Latorre,2003). 

 

Esta metodologia, segundo Coutinho et al (2009), pode até ser encarada como uma família 

de metodologias que tomam a ação e a reflexão crítica como um processo cíclico, visando a 

resolução de problemas decorrentes das práticas educativas e a introdução de novas alternativas 

mais eficazes. Para isso, num primeiro momento, o professor parte da observação dos problemas 

reais com algumas questões de investigação às quais pretende dar resposta. Seguidamente, 

começa a planificar as suas ações e atividades (plano de ação) de forma a tentar solucionar o 

problema, tendo consciência de que esta planificação deverá ser flexível e poderá ser alterada em 

qualquer momento da implementação. No momento da implementação (ação), o professor 

desenvolve as atividades previstas, alterando-as caso considere necessário, e observa os 

resultados decorrentes desta implementação (observação da ação). No último momento do ciclo, 

o professor avalia os resultados e reflete sobre as verdadeiras mudanças que estes trouxeram para 

a sua realidade. Depois de refletir, o ciclo não termina, dando-se então início a um novo ciclo, com 

os mesmos propósitos e objetivos do anterior, e assim sucessivamente. 

Alarcão (2001) refere que a capacidade de investigação assenta, essencialmente, no 

questionamento e na reflexão mas estes não podem ser realizados pelo professor, isoladamente. 

A investigação-Ação só é eficazmente desenvolvida se todos os intervenientes tiverem 

conhecimento do processo e se adquirirem, neste, um papel ativo. Assim, os alunos também 
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assumem um papel preponderante neste contexto, apresentando-se como intervenientes ativos, 

adquirindo grande responsabilidade no seu processo de ensino-aprendizagem. Só assim é possível 

aproximar todas as partes envolvidas, abrindo caminho para o diálogo, a colaboração e a partilha. 

Em suma, e tendo em conta vários autores citados em Coutinho et al (2009:362), é possível 

referir que a Investigação-Ação se carateriza por ser uma metodologia: colaborativa e participativa, 

onde todos os intervenientes são “coexecutores” do processo; prática e interventiva uma vez que 

não se limita ao campo teórico, intervindo numa realidade concreta; cíclica, permitindo a coesão 

entre a teoria e a prática; crítica em que os intervenientes atuam como agentes de mudança; e 

auto-avaliativa porque avalia constantemente as mudanças tendo em conta a produção de novos 

conhecimentos.  

Uma vez que que o presente estudo foi pensado de forma a ser reflexivo, a tomar os alunos 

como intervenientes ativos em todo o processo, a ser planeado e reformulado conforme as 

observações, as práticas e as avaliações constantes, e a incutir na professora-estagiária um papel 

de promoção e avaliação de mudanças, a metodologia de Investigação-Ação parece ser a mais 

adequada ao propósito deste estudo. 

Convém, ainda, referir que o curto espaço temporal disponível para o desenvolvimento do 

estudo apresentou-se como a principal limitação no âmbito desta metodologia pois não permitiu 

uma exploração tão aprofundada de cada uma das suas fases. 

 

3.2. Plano Geral de Intervenção 

O presente estudo foi implementado em duas fases distintas: inicialmente no 1.º ciclo, mais 

propriamente numa turma mista de 1.º e 4.º anos e num segundo momento numa turma do 5.º 

ano, 2.º ciclo. 

Ancorado na perspetiva da aprendizagem baseada no construtivismo, o presente estudo foi 

desenvolvido de forma a oferecer aos alunos um papel ativo em todas as etapas do processo. 

Deste modo, todas as propostas de intervenção pedagógica foram delineadas tendo em conta as 

suas atitudes e capacidades. 

Assim, o primeiro contacto dos alunos com o tema a ser explorado é fundamental! É 

imprescindível que estes se encontrem motivados para a execução de todas as etapas do processo 

sendo que essa motivação deve estar presente desde o início, caso contrário a essência do estudo 

pode perder-se ainda antes de ter começado.  
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Em ambas as fases do estudo, foi apresentado, aos alunos, uma situação problemática 

inicial (“problema–central”) contextualizada – relativa a uma visita de estudo que iria decorrer 

posteriormente, no 1.º ciclo a uma quinta pedagógica e no 2.º ciclo ao Sea Life. O principal objetivo 

foi incutir, nos alunos, o desejo de resolver os problemas propostos utilizando, inicialmente, 

métodos e estratégias desenvolvidas por si próprios e, posteriormente, confrontá-los com 

ferramentas mais avançadas para, numa última etapa, verificar se estes utilizam as ferramentas 

mais adequadas ao seu estudo. 

A primeira fase do estudo desenvolveu-se em nove sessões. Como no 1º ciclo a gestão do 

tempo é mais flexível e há uma maior propensão para a interdisciplinaridade, normalmente, cada 

sessão teve uma duração média que se situou entre os 90 e os 180 minutos. 

Neste ciclo, o estudo desdobrou-se em três grandes momentos: 

1.º momento: apresentação do projeto e realização do estudo dentro da sala de aula - 

contextualização do tema; distribuição das variáveis em estudo pelos diferentes anos e grupos; 

recolha e organização dos dados (realizada de forma autónoma por cada grupo de trabalho, tendo 

em conta as suas conceções prévias relativamente à recolha e organização de dados estatísticos); 

apresentação e discussão das formas de tratamento de cada grupo; e apresentação de 

ferramentas mais avançadas relativas a este tema, propostas pelo Programa (MEC,2013), para os 

dois níveis de ensino presentes na sala. 

2.º momento: consolidação do tema e expansão do estudo a toda a escola (tendo em conta 

que o número total de alunos da escola é relativamente reduzido) - nova recolha e organização de 

dados, tendo como principal objetivo convidar os alunos a juntarem os novos dados aos anteriores 

e a apresentá-los em diferentes ferramentas; apresentação dos trabalhos, preparação de um texto 

de divulgação do estudo para colocar no blogue da escola; elaboração de cartazes para exposição 

dos resultados do trabalho na escola. 

3.º momento: avaliação final do projeto através da realização de uma ficha de avaliação 

(adaptada a cada nível de ensino). 

No 2.º ciclo, a convite da professora cooperante, todos os conteúdos referentes à OTD, 

previstos no Programa de Matemática 2013 para este nível de ensino, foram desenvolvidos através 

deste estudo, uma vez que este tópico programático estaria prestes a ser explorado dentro da sala 

de aula. 

À semelhança do 1.º ciclo, a segunda fase do estudo abarcou 3 grandes momentos que se 

desenvolveram ao longo de 7 sessões de 90 minutos: 



33 
 

1.º momento: recolha e organização de dados – contextualização do tema; realização de 

pequenas recolhas de dados relativas ao tema; criação, interpretação e exploração de tabelas; 

revisão da noção de frequência absoluta; inserção da noção e do cálculo da frequência relativa; 

apresentação/revisão e aprofundamento das ferramentas de organização de dados previstas para 

este nível de ensino (gráficos de barras, gráficos de linhas e diagramas de caule-e-folhas) através 

de diálogos, discussões, da visualização de PowerPoint, da exploração do programa Excel e da 

realização de fichas de trabalho de grupo. 

2.º momento: tratamento de dados – revisão do conceito de “moda” de um conjunto de 

dados e apresentação da “média aritmética” partindo da visualização de um PowerPoint, da 

execução de uma ficha de trabalho e da realização, em grande grupo, de um jogo. 

3.º momento: avaliação final – realização de uma ficha de avaliação e de uma ficha de 

metacognição, que foram efetuadas em duas aulas distintas e estiveram ao encargo da professora 

cooperante. 



34 
 

Figura 6: Conteúdos, atividades e objetivos das intervenções no 1.º ciclo. 
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Figura 7: Conteúdos, atividades e objetivos das intervenções no 2.º ciclo. 

 



38 
 



39 
 



40 
 

  



41 
 

3.3. Instrumentos de recolha de dados  
 

Para Bogdan e Biklen (1994:149), “o termo dados refere-se aos materiais em bruto que os 

investigadores recolhem do mundo que se encontram a estudar; são os elementos que formam a 

base da análise”.  

Os primeiros dados retirados de ambos os ciclos onde o estudo se desenvolveu emergiram 

das observações participantes. A partir destas observações foi possível compreender as 

potencialidades e as limitações dos contextos em causa. 

No decorrer do estudo os dados foram recolhidos a partir de várias técnicas que permitem 

a realização de análises e interpretações de cariz qualitativo, nomeadamente:  

- Gravações áudio e registos audiovisuais - são importantes formas de recolha de dados, 

uma vez que oferecem ao investigador, num momento posterior, uma melhor perceção das 

atitudes dos alunos e do seu desenvolvimento. Os registos audiovisuais são tidos como uns 

“segundos olhos” para o investigador que, muitas vezes, não consegue captar todas as interações 

e diálogos dos alunos. As gravações áudio permitem uma posterior transcrição de diálogos que 

tornam o estudo mais realista e factual. Ambos os tipos de registo permitem que o investigador 

adquira um novo olhar sobre a sua prática, incutindo-lhe um certo distanciamento que o auxiliará 

na sua reflexão sobre a mesma (Coutinho et al.,2009). No 1.º ciclo foi possível obter a autorização 

dos encarregados de educação para a captação de imagens e vídeo, o que, permitiu o registo 

audiovisual de todas as intervenções. Já no 2.º ciclo apenas foi possível proceder a gravações 

áudio uma vez que, devido às caraterísticas do próprio contexto, não foi possível obter a 

autorização para o registo de imagens.   

- Fotografias - podendo fazer parte do leque de registos visuais, permitem constatar a 

veracidade do estudo, assim como, demonstram a postura dos alunos nas mais variadas situações 

(Idem,2009).  

- Produções dos alunos, nomeadamente, as produções realizadas no quadro, as folhas que 

contêm as suas ideias prévias, as fichas de trabalho de grupo, os desenhos e as fichas de avaliação 

- são elementos essenciais na recolha de dados uma vez que possibilitam aferir o empenho dos 

alunos e a sua evolução cognitiva. 

- Notas de campo - sendo “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia 

e pensa” (Bogdan & Biklen,1994:150), são instrumentos, por vezes, difíceis de realizar aquando 

a implementação de uma aula visto que o foco do investigador deve estar centrado nos alunos e 
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não no papel. No entanto, no 1.º ciclo foi possível tomar algumas notas de campo que serviram 

de suporte para a redação das reflexões da estagiária. 

- Diário reflexivo - elaborado em momentos posteriores, é um documento onde o investigador 

explana as suas planificações, ações e reflexões. Este documento pretende auxiliar o investigador 

na evolução da sua prática pedagógica (Coutinho et al.,2009). 
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APRESENTAÇÃO, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
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A eficácia de qualquer estratégia pedagógica só pode ser confirmada se esta for, 

efetivamente, implementada dentro da sala de aula. 

Este capítulo pretende demonstrar o impacto que a OTD baseada em problemas 

contextualizados em situações reais deteve em ambos os níveis de ensino onde o estudo se inseriu. 

Assim, apresentam-se as principais atividades realizadas em cada uma das fases do estudo, 

procedendo-se a uma breve caraterização de cada contexto de estudo, à descrição de todo o 

processo e à análise dos dados inerentes ao mesmo, tendo em conta os objetivos estipulados. Na 

descrição das atividades, encontram-se, também, pequenas reflexões focalizadas em 

pressupostos teóricos nos quais a investigação se baseou. 

 

4.1. Primeira fase do estudo: 1.º ciclo3 

 

Esta 1.ª fase do estudo teve um carácter investigativo, onde os alunos recolheram e 

analisaram dados, de forma a encontrarem respostas para as questões que foram surgindo a 

partir da exploração do problema contextualizado exposto inicialmente (Ponte & Serrazina,2000). 

 Ambos os anos trabalharam simultaneamente no estudo, com as devidas adaptações, à 

exceção de duas atividades que apenas foram realizadas pelos alunos do 4.º ano. 

 

4.1.1. Caraterização do contexto do estudo 

 

A primeira fase deste estudo desenvolveu-se numa escola do concelho de Barcelos inserida 

num espaço rural.  

A turma onde esta fase do estudo foi implementada é uma turma mista de 1.º e 4.º ano 

composta por 14 alunos: 5 alunos do 1.º ano (4 raparigas e 1 rapaz) e 9 alunos do 4.º ano (3 

raparigas e 6 rapazes).  

Os alunos da turma apresentam, no geral, um bom comportamento, respeitando sempre 

as indicações que lhes são transmitidas. É visível, também, um saudável relacionamento entre 

todos os alunos da turma e destes com os restantes elementos da comunidade escolar. 

Estes alunos apresentam um bom ritmo de trabalho e, no geral, demonstram sempre 

bastante empenho e interesse na resolução das atividades que lhes são propostas. O 4.º ano tem 

                                                           
3 Uma vez que, neste ciclo, o estudo abarcou dois níveis de ensino, nas transcrições as referências (1.º) e 
(4.º), que aparecem após cada nome, significam que se trata de um aluno do 1.º ou do 4.º ano, 
respetivamente. 
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já uma cultura de trabalho de grupo muito bem consolidada enquanto o 1.º ano ainda não tem 

essa cultura desenvolvida, o que desencadeia, frequentemente, alguns desacatos e percalços 

dentro dos próprios grupos, neste mesmo ano. 

A turma não tem alunos diagnosticados com necessidades educativas especiais mas 

existem alguns alunos que inspiram alguma preocupação pois o seu comportamento disperso e 

agitado pode pôr em causa o seu progresso escolar. 

 

 
4.1.2. Descrição e Análise de dados 

 

1.º momento: exposição do problema e realização do projeto dentro da sala de aula  

 De modo a desenvolver e potencializar o envolvimento dos alunos com o tema a explorar, 

iniciei a primeira fase deste estudo expondo um problema contextualizado, relativo a uma visita de 

estudo, que os alunos iriam realizar, a uma quinta pedagógica. Ao fazer referência à visita de 

estudo, procedi a uma abordagem inicial ao conceito de “quinta pedagógica”, de modo a tentar 

perceber quais os conhecimentos dos alunos relativamente a um local deste género, apelando, 

desta forma, aos seus conhecimentos quotidianos (NCTM,2007). 

Através do diálogo que se gerou, percebi que eles não sabiam a distinção entre uma quinta 

normal e uma quinta pedagógica: 

David (4.º): É ao Mosteiro de Tibães. 

Estagiária: Isso é outra coisa. Não é uma quinta pedagógica. Alguém sabe o que é uma quinta 

pedagógica?” 

David (4.º): Tem vacas. 

Hélio (4.º): E porcos… 

Estagiária: Tem vacas e porcos… E outros animais. Já alguém foi a uma quinta pedagógica? 

Sofia (4.º): O meu avô paterno tem uma. 

Estagiária: Tem uma quinta pedagógica? 

Sofia(4.º): Sim! Lá tem ovelhas, coelhinhos e cavalos. Tem cães e vacas… 

Estagiária: E vão crianças visitar essa quinta? Ou é só uma quinta “normal”? 

Sofia(4.º): Não! É uma quinta “normal”. 

Transcrição 1: Diálogo relativo à noção de “quinta pedagógica”. 

Foi muito curioso constatar que, à medida que o diálogo foi fluindo, os alunos ficaram cada 

vez mais entusiasmados apresentando várias questões relativamente à existência de determinados 

animais na quinta e ao tempo que faltava para a visita à mesma. Isto permitiu constatar que os 
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alunos começaram a criar empatia com a situação, desenvolvendo-se, assim, um verdadeiro 

interesse no tema que estava a ser desenvolvido (Abrantes, Serrazina & Oliveira,1999). 

Para melhor compreenderem a dinâmica da visita à quinta pedagógica, convidei os alunos 

a visualizarem uma apresentação em PowerPoint (Anexo 1) que continha: 1) todas as atividades 

possíveis de realizar na quinta pedagógica; 2) as atividades complementares que a quinta oferecia; 

3) uma questão relativa ao animal favorito.  

A apresentação e descrição das atividades afiguraram-se como uma mais-valia para esta 

fase do estudo uma vez que permitiram o estabelecimento de relações entre as atividades da 

quinta e as vivências e conhecimentos dos próprios alunos (van der Kooij,1992; Abrantes, 

Serrazina & Oliveira,1999; NCTM,2007). 

Neste momento, apresentei o problema que consistia em descobrir quais seriam “as 

atividades, da quinta pedagógica, mais escolhidas”; quais “as atividades complementares que 

teriam mais «adeptos»” e quais “os animais favoritos dos alunos, de entre um leque de opções 

apresentado”. Estes diferentes elementos foram considerados as variáveis em estudo.  

O objetivo do procedimento adotado foi levar os alunos a fazerem recolhas e organização 

de dados, inicialmente, através de métodos e estratégias desenvolvidas por si. Estas estratégias 

foram, posteriormente, confrontadas com as ferramentas próprias da OTD. Assim, através do 

problema, foi possível explorar os conteúdos relativos à OTD, partindo de uma situação real, onde 

os alunos adquiriram o papel de investigadores (Ponte & Serrazina,2000; NCTM,2007; Martins & 

Ponte,2010).  

 No momento em que referi que cada aluno apenas poderia escolher uma opção para cada 

variável apresentada, os alunos expuseram a necessidade de estudar uma quarta variável: as 

motivações que levaram à escolha de determinada atividade. 

Como forma de explorar um pouco esta nova variável para que todos os alunos, 

principalmente os do 1.º ano se familiarizassem com ela, coloquei a seguinte questão: “Imaginem 

que eu escolho a atividade relacionada com o pão de milho. Por que razão quererei eu fazer pão 

de milho?”. 

 Neste momento, e de modo a que os alunos apresentassem exemplos de motivações que 

serviriam de modelo para as categorias desta variável, deixei que estes expressassem as suas 

propostas ao mesmo tempo que eu ia escrevendo no quadro. Criou-se, assim, um leque 

diversificado de opções, tais como: “Porque gosto”, “Porque é a minha comida favorita”.  
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Para iniciar a exploração das diferentes variáveis, dividi os alunos em quatro grupos: dois 

grupos do 1.º ano – um grupo constituído por 2 alunos e outro por 3 alunos - e dois grupos do 4.º 

ano. No 4.º ano, como o trabalho em grupo é frequente, a constituição dos grupos não diferiu da 

constituição habitual. No entanto, pretendia-se que estes se tornassem grupos de aprendizagem 

cooperativa, onde todos os elementos participavam ativamente em prol do grupo (Johnson & 

Johnson,1999, em Freitas & Freixo, 2004).  

Cada grupo, tanto do 1.º ano como do 4.º ano, ficou responsável pela exploração de uma 

variável. Os grupos do 1.º ano ficaram encarregues das variáveis “animal favorito” e “atividades 

complementares”, uma vez que estas duas variáveis abarcam um menor número de categorias, 

tornando-as mais “simples”. Para os grupos do 4.º ano, decidi complexificar um pouco o estudo, 

incitando-os a procederem, na sua recolha e análise de dados, à distinção entre géneros e idades. 

Distribuídas as variáveis, incitei os alunos de ambos os anos a definirem, em grupo, a 

melhor estratégia para recolherem de dados. Neste momento, não foram fornecidos quaisquer 

modelos ou formas de recolha de dados pois o objetivo era compreender que tipos de estratégias 

os alunos encontravam para conseguirem resolver o problema com que se confrontaram. No 

entanto, neste momento, fui auxiliando ambos os grupos do 1.º ano, tentando conduzi-los para 

alguma forma simples de recolha de dados.  

Contrariamente ao que eu esperava, desde logo, os alunos foram refletindo sobre a 

importância de registar os dados conseguindo, até, enunciar algumas sugestões bastante 

pertinentes, tais como:  

Hugo (1.º): Se nós não escrevermos num papel o que as crianças dizem depois não nos 

lembramos. 

Estagiária: O Hugo tem toda a razão, nós temos que registar num papel. Como é que vamos 

fazer isso? Alguém tem alguma ideia?  

(…)  

Estagiária: Como é vamos colocar no papel, por exemplo, o que é um “gato” e quem é que 

escolheu o gato? 

Inês (1.º): Podemos pôr um gato e podemos pôr a primeira letra do nome de cada menino. 

Transcrição 2: Estabelecimento de relações entre as atividades e os conhecimentos dos alunos. 

Foi extremamente interessante verificar que os alunos conseguiram delinear uma estratégia 

de recolha de dados e criar uma forma de os organizar que se assemelhava a um tally chart (figura 

8). Este aspeto é um excelente exemplo de que as crianças conseguem aprender junto dos seus 

pares, estimulando a sua ZDP (Vygotsky, em Freitas & Freixo,2004). 
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Figura 8: Estratégia criada por um grupo do 1.º ano que se assemelhava a um tally chart. 

Relativamente ao 4.º ano, neste momento de preparação da recolha, ambos os grupos 

depressa se conseguiram organizar entre si, efetuando uma boa divisão de tarefas e arranjando 

um suporte e uma metodologia de recolha eficazes (figura 9). Curiosamente, ambos os grupos 

optaram por escolher dois porta-vozes que se deslocaram pela sala, apresentando aos colegas as 

opções relativas à sua variável e assinalando, numa folha, os dados recolhidos, tendo em conta o 

género e a idade de cada colega.  

 

 
Figura 9: Diferentes estratégias utilizadas pelos grupos do 4.º ano. 
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Foi bastante visível o interesse dos alunos na resolução do problema. Um exemplo que 

comprova esse interesse foi o facto de um aluno do 4.º ano andar a divulgar os resultados 

provisórios da recolha da sua variável junto do outro grupo. 

As estratégias de recolha de dados utilizadas pelos diferentes grupos não permitiram que 

as respostas fossem secretas, uma vez que todos podiam ouvir o que os colegas escolhiam, 

conduzindo ao enviesamento de muitas respostas. Como os alunos se aperceberam desse 

enviesamento, eles próprios propuseram que se realizasse uma nova recolha de dados, desta vez, 

secreta, sugerindo a utilização de papeizinhos. 

Realizada esta nova recolha de dados secreta, os alunos do 4.º ano responsabilizaram-se 

por verificar se as novas respostas eram muito distintas das iniciais. Concluíram que em ambas 

as recolhas, as respostas foram similares.  

Tendo, cada grupo, em sua posse todos os dados relativos à “sua” variável, introduzi um 

novo diálogo com o objetivo de os conduzir à necessidade de organizar a informação recolhida: 

Estagiária: Mas eu quero saber uma forma de organizar a informação. Como é que nós 

vamos pôr esta informação mais fácil de perceber? 

David (4.º): Risca-se a folha e mete-se essa. [Referindo-se à folha utilizada na recolha de 

dados] 

Cristiano (4.º): Na minha ideia, uma maneira mais simples era, por exemplo, o Dinis e o 

Leandro, imaginem que eram só eles do sexo masculino, então púnhamos “2 do sexo 

masculino” depois púnhamos quantos queriam pizza, a idade púnhamos a mesma idade 

porque todos temos a mesma idade menos os do 1.º ano”. 

Transcrição 3: Sugestões dos alunos relativamente à forma de organizar os dados recolhidos. 

Os alunos começaram por apresentar ideias difusas que continham muita informação 

escrita e eu decidi convidar cada um a ir, ao quadro, mostrar a sua proposta.  

À medida que algum aluno apresentava a sua proposta, os colegas expunham sugestões 

que visavam a melhoria da mesma, tornando este momento de debate e de troca de ideias 

verdadeiramente significativo e frutífero, não só para a aprendizagem dos alunos como, também, 

para o próprio estudo (Ponte & Serrazina,2000; NTCM, 2007; Martins & Ponte,2010).  

As propostas que foram surgindo, tornaram-se cada vez mais interessantes (figura 10), até 

que, em determinada altura, um dos alunos conseguiu esboçar no quadro uma forma de 

representar os dados (figura 11) que já se assemelhava a uma ferramenta característica da OTD: 

o pictograma. 
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Figura 10: Propostas que se começavam a assemelhar às ferramentas de OTD. 

Foi fascinante verificar que os alunos conseguiram fazer essa progressão, passando das 

formas de representação que primavam a escrita para formas de organização de dados 

tipicamente matemáticas.  

 

 

Figura 11: Sugestão de um dos alunos que se começou a assemelhar a um pictograma. 

 

Finda a discussão, incitei os alunos a procederem à organização dos dados que estavam a 

seu cargo. Enquanto o 4.º ano explorava, autonomamente, novas formas de organizar os dados 

(figuras 12 e 13), eu focalizei-me nos alunos do 1.º ano, pois estes necessitam de mais atenção, 

uma vez que ainda não adquiriram tantas ferramentas intuitivas como o 4.º ano.  



52 
 

 

Figuras 12 e 13: Formas que um dos grupos do 4.º ano utilizou para organizar os seus dados. 

Uma vez que o 1.º ano tinha criado uma espécie de tally chart para recolher e registar os 

dados, neste momento, tentei explorar, com ambos os grupos este instrumento, de forma intuitiva, 

para que os alunos se começassem a familiarizar com a sua forma de construção. 

Durante este processo todos os alunos estavam motivados e com muita atenção no que 

estava a ser realizado querendo contribuir para a construção desta estratégia simples de recolha 

e organização de dados. Este momento foi bastante produtivo pois, mais uma vez, os alunos 

conseguiram criar, em conjunto, um instrumento de organização de dados, partindo do 

aprofundamento das suas ideias iniciais (Martins & Ponte,2010). 

 

No início da terceira intervenção surgiu a necessidade de recordar todas as etapas do estudo 

realizadas até então, como forma de focalizar e enfatizar as criações dos alunos. 

Assim, convidei os diferentes grupos a procederem à apresentação dos trabalhos que 

tinham realizado na sessão anterior. Comecei por convidar um grupo do 1.º ano a ir ao quadro 

apresentar o seu trabalho. Este momento foi muito interessante pois os alunos deste ano nunca 

tinham ido ao quadro apresentar/defender um trabalho, o que fez com que eles se sentissem um 

pouco receosos. 

No decorrer das apresentações de ambos os grupos do 1.º ano, eu fui sempre auxiliando 

os alunos, de modo a que estes se sentissem mais à vontade e ganhassem confiança para explicar 

os seus trabalhos. Esta atividade mostrou-se propícia para a sua evolução a vários níveis pois 

começou a incutir neles o espírito de responsabilização e permitiu o desenvolvimento, não só, da 

comunicação matemática como também do seu espírito crítico. 

O momento de apresentação de um dos grupos do 4.º ano permitiu a constatação de que estes 

alunos já têm a cultura de trabalho cooperativo muito enraizada, onde os seus elementos agem 
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de forma a contribuir para o sucesso do grupo (Johnson & Johnson (1999), em Freitas & 

Freixo,2004). Este facto comprovou-se através da atitude de um dos elementos do grupo onde 

estava inserido um aluno mais tímido, que no momento da apresentação deste, estava tão 

preocupado que optou por auxilia-lo na sua explicação, intervindo algumas vezes e acompanhando 

todos os seus movimentos. Esta colaboração espontânea, típica do espírito cooperativo, demonstra 

que estes alunos já trabalham e se entreajudam para alcançarem um objetivo comum.  

A participação ativa de toda a turma neste momento, através não só da visualização dos 

trabalhos, como do questionamento ao longo das apresentações afigurou-se como uma mais-valia 

para todo o processo. Para Martins e Ponte (2010) estes momentos de discussão, “para além de 

contribuir[em] para desenvolver a capacidade de comunicação dos alunos, permite[m]-lhes muitas 

vezes aprofundar a compreensão dos conceitos, negociar significados e reformular raciocínios 

incorrectos” (p.16). 

O momento que se seguiu foi dedicado ao confronto dos alunos com as ferramentas mais 

avançadas da OTD, previstas no Programa de Matemática (MEC, 2013) para estes dois anos de 

escolaridade, uma vez que “é importante que os alunos tenham oportunidade de comparar 

diversos tipos de representação para a mesma situação e verificar quais são os mais apropriados” 

(Martins & Ponte, 2010:15). 

 Como as ferramentas previstas para o 4.º ano são uma continuação/aprofundamento de 

algumas das ferramentas perspetivadas para o 1.º ano, considerei pertinente que ambos os anos 

explorassem estas ferramentas mais básicas – tally charts, gráficos de pontos e pictogramas.  

À medida que fui apresentando cada ferramenta, inseri uma breve explicação, com o auxílio 

de um PowerPoint (Anexo 2), e fui verificando se os alunos compreendiam o que tinha sido 

explicado, convidando-os a copiarem, para as fichas de trabalho, o tipo de ferramenta explicitado 

e a, posteriormente, utilizarem o mesmo tipo de ferramenta no estudo de uma das outras variáveis 

abordadas, como mostram os exemplos a seguir: 
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Figura 14: Exemplo de uma ficha de trabalho relativa à exploração de tally charts, realizada por 
um grupo do 1.º ano. 

 
 

 
Figura 15: Ficha de trabalho, realizada por um grupo do 1.º ano, onde se apresenta a passagem 

do gráfico de pontos para o gráfico de barras. 
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Figura 16: Exemplo de um pictograma realizado por um grupo do 4.º ano. 

Durante a exploração das ferramentas, emergiram alguns conflitos nos grupos do 1.º ano 

pois todos os elementos queriam ter o controlo da ficha de trabalho. Neste momento, surgiu a 

necessidade de eleger, num grupo deste ano, um “chefe de grupo” que ficaria responsável por 

resolver os conflitos e distribuir o trabalho. Um aluno do 4.º ano apercebeu-se desta situação e 

referiu que todos os grupos deviam ter um “chefe”. Esta ideia foi corroborada por todos os alunos, 

procedendo-se à eleição, dentro de cada grupo, do “porta-voz”. Esta eleição tornou-se interessante 

e rica, uma vez que, no 4.º ano, surgiu da iniciativa dos alunos e não de uma imposição, acabando 

por desenvolver nos alunos o espírito democrático. 

No início da sessão seguinte, decidi projetar um exemplar dos trabalhos de grupo relativos 

a cada ferramenta explorada, incitando os alunos a referirem se concordavam com o modelo 

projetado e se o seu trabalho continha alguma semelhança e/ou diferença com os modelos 

apresentados. Isto permitiu, mais uma vez, que fossem os próprios alunos a avaliar o trabalho 

projetado, desenvolvendo o espírito crítico (Ponte & Serrazina,2000).  

Após a projeção do modelo relativo aos tally charts, e de modo a verificar se os 

conhecimentos relativos a esta ferramenta estavam já adquiridos pelos alunos do 1.º ano, pedi a 

uma aluna deste ano para ir ao quadro, referindo: “Imagina que, além daqueles animais que lá 

estão, tínhamos mais a cobra, e mais 11 meninos gostavam desta, como representarias?”.  
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A aluna criou a seguinte representação (figura 17): 

 

Figura 17: Representação do número 11 realizada por uma criança do 1.º ano. 

Neste instante, direcionei-me para a restante turma para tentar perceber a reação dos 

alunos perante a representação desenvolvida: 

Estagiária: Então, quem concorda com isto e quem discorda? Toda a gente fazia assim?  

[alguns alunos do 4.º ano colocam o braço no ar para responder] 

Estagiária: A Diana faria assim? 

Diana (1.º): Sim. 

Professor: Quantos alunos, a professora mandou desenhar, Diana? 

Diana (1.º): [imediatamente] Quinze! 

Professor: Vês como nem estás atenta? 

Estagiária: Ora vamos lá contar os tracinhos. 1,2,3,…11… tem 11, não é? Foi o que eu pedi. 

Mas será que não haveria uma forma mais fácil? 

Vários: Sim! 

[as crianças do 4.º ano começam a colocar o braço no ar para responder] 

Estagiária: David [4.º ano], não te importas de vir aqui colocar como tu farias? 

Transcrição 4: Análise relativa à representação do número 11 realizada por uma aluna do 1.º ano. 

O aluno deslocou-se até ao quadro e apresentou a sua representação (figura 18). De 

imediato, eu referi: 

 
Figura 18: Representação do número 11 realizada por um aluno do 4.º ano. 

Estagiária: É um bocadinho diferente, não é? Qual será a mais fácil de contar? 

Vários: A do David! 

Transcrição 5: Conclusão da turma relativamente à eficácia de cada uma das representações em causa. 
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Quando a aluna do 1.º ano foi ao quadro apercebi-me que, apesar de ela ter a noção de 

que tinha de fazer grupos de 5 tracinhos, a forma de os representar (com um traço oblíquo sobre 

4 verticais) ainda não estava assimilada pelo que ainda tinha que ser trabalhada. 

Aquando a revisão dos gráficos de pontos, apercebi-me que os alunos do 4.º ano não 

colocaram nenhum título nos locais selecionados para o efeito. Surgiu, aqui, uma boa 

oportunidade para fazer referência à importância que o título adquire nas ferramentas de OTD. 

Estas situações concretas são úteis não só para verificar se os trabalhos estão corretos mas 

também para fazer referências a eventuais falhas, permitindo uma reflexão contextualizada sobre 

as mesmas (Abrantes, Serrazina & Oliveira,1999). 

  

 Tendo em conta que não faria qualquer sentido que os alunos do 1.º ano explorassem as 

ferramentas previstas para o 4.º ano, convidei os primeiros a ilustrarem todas as categorias das 

variáveis “animal favorito” e “atividades complementares” (figura 19), oferecendo a cada aluno a 

responsabilidade da ilustração e pintura de duas categorias/desenhos. 

 

Figura 19: Exemplos de ilustrações realizadas pelos alunos do 1.º ano. 

 

Estas ilustrações foram utilizadas nas intervenções posteriores e permitiram que o 1.º ano 

tivesse um momento de trabalho autónomo.  

Para a exploração dos gráficos de barras no 4.º ano, cada grupo foi convidado a apresentar 

o seu gráfico realizado na sessão anterior, sendo que o outro grupo ficou encarregue de proceder 

à análise, verificação e validação do gráfico apresentado. 

Este momento tornou-se extremamente interessante pois apesar de ambos os grupos se 

terem baseado na mesma variável (“atividades escolhidas”), cada grupo escolheu uma segunda 

categoria diferente: um grupo decidiu focalizar-se apenas nos alunos de 9 anos e fazer a distinção 
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de géneros, utilizando 2 barras para cada atividade (figura 20), e o outro grupo optou por fazer a 

distinção por idades, utilizando apenas uma barra dividida em duas, para cada atividade (figura 

21). 

 

Figura 20:Gráfico de barras realizado por um dos grupos focalizado no estudo da preferência dos alunos 
com 9 anos e fazendo a distinção de géneros em duas barras distintas. 

 

Figura 21:Gráfico de barras realizado pelo outro grupo fazendo a distinção de idades numa mesma 
barra. 
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Esta diferença na forma de representação, assim como a utilização de escalas distintas, 

permitiu uma abordagem distinta e uma troca de conhecimentos mais contextualizada entre 

ambos os grupos em questão. 

A exploração das tabelas, ao contrário de todas as expectativas, foi muito rápida e simples 

pois apesar de estarem explanadas todas as informações relativas a uma variável – categoria, 

género e idade - os alunos compreenderam muito bem toda a informação nelas contida e 

conseguiram preencher uma nova tabela relativa a outra das variáveis em estudo. 

 

 

2.º momento: consolidação do tema e expansão do projeto a toda a escola 

 

Uma vez recolhidos e organizados os dados relativos ao projeto dentro da sala de aula, 

surgiu a necessidade de o expandir a toda a escola. Esta expansão permitiu não só que o estudo 

se tornasse mais fidedigno, mas também que os alunos consolidassem os conceitos e as 

ferramentas inerentes ao tema, desenvolvidos no 1.º momento. A expansão a toda a escola só foi 

possível devido às caraterísticas da própria: no total, a escola abarca 34 alunos. 

Antes do alargamento em si, foi necessário uma preparação do mesmo. Assim, iniciei um 

diálogo, em grande grupo, onde foi discutida a forma como a informação seria apresentada à outra 

sala e que instrumento de recolha de dados seria mais eficaz nesta nova recolha.  

Como um dos pilares deste estudo foi a posição ativa dos alunos em todas as etapas, não 

impus qualquer estratégia de apresentação nem de recolha de dados, apesar de esperar que, 

relativamente à recolha, os alunos optassem pela utilização de pequenos inquéritos.  

Ao questionar os alunos relativamente à forma como poderíamos recolher os dados, estes 

ficaram logo empolgados, facultando várias sugestões: 

Estagiária: Como é que vamos fazer o questionário aos meninos da outra sala? 
Hélio (4.º): Eu sei! 
Estagiária: Sabes? Então, diz lá. 
Hélio: Podemos perguntar. 
Estagiária: Perguntam um a um? E depois acontece como aconteceu aqui: o do lado ouve e escolhe 

a mesma coisa. 
David (4.º): Eu sei, professora! Fazemos em papeizinhos. 
Dinis (4.º): Votos secretos em papel. 
Estagiária: Votos secretos em papel? O que é que vocês dizem?  
(…) 
Estagiária: eu tenho aqui uma proposta para vos mostrar… 

Transcrição 6: Diálogo relativo à escolha do método de recolha de dados a utilizar na outra sala. 
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Uma vez que na nossa primeira recolha de dados, dentro da sala de aula, surgiu a 

necessidade de uma nova recolha que fosse secreta, cujo melhor método referido pelos alunos foi 

a escrita em “papeizinhos”, para esta nova etapa eu tinha preparado, previamente, estes 

inquéritos já com as variáveis/categorias que cada grupo iria explorar.  

Distribuí, então, um exemplar de cada inquérito (figura 22) pelos diferentes grupos e, após 

uma análise dos mesmos, todos concordaram com a sua implementação. 

 

Figura 22: Inquéritos relativos a cada uma das variáveis. 

 

Seguidamente, conduzi os alunos a uma nova divisão de tarefas pois considerei que, neste 

momento, seria favorável a troca de variáveis entre os diferentes grupos.  

Esta proposta causou grande agitação dentro da sala de aula e alguma discussão pois o 

grupo que estava encarregue das “atividades escolhidas” referiu que “não era justo” trocar de 

variável, enquanto o grupo das “motivações” recebeu de bom grado esta ideia.  

Após alguma discussão neste âmbito, os alunos acabaram por aceitar esta alteração e tudo 

fluiu normalmente. 

Para a apresentação das variáveis aos alunos da outra sala foram escolhidos dois porta-

vozes do 4.º ano. Os restantes alunos responsabilizaram-se por auxiliar estes porta-vozes sempre 

que considerassem pertinente.  
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No momento de apresentação das variáveis, constatei que os alunos da outra sala se 

encontravam bastante atentos e curiosos para saber quais as variáveis em estudo e quais as 

opções dentro de cada variável.  

A progressão deste momento foi extremamente interessante pois, mais uma vez, foi possível 

estabelecer relações entre as categorias das variáveis e o quotidiano dos alunos, possibilitando, 

também, o intercâmbio de conhecimentos entre os alunos das duas salas (NCTM,2007; Martins 

& Ponte:2010). Após a apresentação de cada variável, procedemos à distribuição dos inquéritos, 

à votação secreta e à recolha dos votos. 

A sessão seguinte iniciou-se com um breve diálogo cujo objetivo foi levar os alunos a 

recordarem e refletirem sobre a recolha de dados realizada na sala do lado na sessão anterior:  

Estagiária: O que é que nós estivemos a fazer ontem? Ainda se lembram? Quem se lembra põe 

a mão no ar… 

Gonçalo (4.º): Fomos à outra sala ver as preferências dos alunos. 

Estagiária: Exatamente! Fomos lá explicar-lhes quais eram as atividades da quinta para vermos 

quais eram as preferências deles, certo? 

Vários: Sim! 

Estagiária: e como é que nós recolhemos essa informação? 

Leandro (4.º): Perguntando-lhes quais eram as atividades 

Estagiária: e perguntámos assim: “Olha qual é a tua atividade?” 

Leandro (4.º): Não! 

Estagiária: Então como é que fizemos?  

Leandro (4.º): Através de um papel. 

Transcrição 7: Diálogo estabelecido relativo à sessão anterior. 

Decidi então distribuir, pelos diferentes grupos, os inquéritos com os novos votos, incitando 

os alunos a analisarem-nos. Após esta análise, e enquanto distribuía as folhas que serviriam de 

base para a construção das diferentes ferramentas de organização de dados, decidi relembrar os 

alunos da necessidade de aglutinar os novos dados àqueles que já tinham sido analisados nas 

sessões anteriores, como forma de encontrar os resultados reais relativos a toda a escola. 

Neste momento de organização de dados, o 4.º ano surpreendeu-me, principalmente, nas 

construções dos gráficos de barras pois, apesar das variáveis serem distintas, cada grupo 

enveredou por uma forma diferente de representar a informação no seu gráfico de barras. 

Enquanto um grupo optou por utilizar 8 cores para fazer as distinções e colocou toda a informação 

relativa a cada categoria numa só barra (figura 23), o outro grupo decidiu utilizar apenas 4 cores 

e para cada categoria, construindo 2 barras para efetuar a distinção entre géneros (figura 24). 
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Figura 23: Gráfico de barras com oito cores e uma barra em cada categoria. 

 

 

Figura 24: Gráfico de barras com quatro cores e duas barras para cada categoria. 
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Ambos os anos conseguiram atingir os objetivos planeados para esta sessão, construindo 

corretamente as ferramentas previstas para esta intervenção. No entanto, identifiquei algumas 

situações que deviam ser alvo de uma reflexão em grande grupo, como por exemplo:  

 

 os pictogramas do 1.º ano estavam tortos e as imagens não tinham todas o mesmo 

tamanho (figuras 25 e 26); 

 

 

Figuras 25 e 26: Pictogramas realizados pelos dois grupos do 1.º ano, onde é possível verificar que as 
figuras não têm o mesmo tamanho e, em alguns casos, não estão nas devidas posições. 

 

 os pictogramas do 4.º ano não tinham título. Os alunos não se lembraram que este é um 

dos elementos obrigatórios deste tipo de gráficos (figura 27); 
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Figura 27: Pictograma sem título, realizado por um grupo do 4.º ano. 

 

 nos gráficos de barras, nenhum dos grupos do 4.º ano optou por apresentar uma escala 

mais apropriada à dimensão da amostra (por, exemplo, de 2 em 2).  A escala utilizada, por ambos 

os grupos foi de um em um. 

 

Porém, fiquei surpreendida positivamente quando me apercebi que o grupo responsável 

pelo preenchimento da tabela relativa às motivações para a escolha das atividades, teve a 

capacidade de confrontar a informação da tabela com as informações contidas nos inquéritos e 

riscar, em cada motivação, as atividades que não tinham sido referidas (figuras 28 e 29). Tal 

circunstância tornou o trabalho mais consciente e contextualizado uma vez que, riscando as 

atividades que estavam “a mais”, foi possível compreender, com mais facilidade, quais as 

motivações que levaram os alunos a enveredarem para escolha de determinada variável. 
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Figura 28: Parte da tabela da variável motivações 
antes de ser explorada pelo grupo responsável 

pelo estudo das mesmas. 

Figura 29: Parte da tabela da variável 
motivações após ter sido explorada pelo grupo 

em questão. 

 

A sétima intervenção foi a mais longa, tendo decorrido durante todo o dia, apesar da parte 

da tarde ser dedicada exclusivamente ao 4.º ano. Este foi o primeiro momento em que apenas um 

dos anos esteve a trabalhar no âmbito do estudo.  

Assim, o primeiro instante desta dedicou-se à apresentação dos trabalhos realizados na 

sessão anterior e ao desencadear de várias reflexões relativas às situações descritas 

anteriormente.  

Durante a primeira apresentação, através da projeção do trabalho de um grupo do 1.º ano, 

foi relembrada a importância da posição e do tamanho de cada imagem no pictograma. Como 

forma de colmatar estas falhas, um aluno do 4.º ano sugeriu:  

“Oh professora, nós, da próxima vez que fizéssemos pictogramas ou assim, podíamos fazer 

em computador, em formato digital.” 

Este foi mais um exemplo de que os alunos procuram, por si próprios, estratégias capazes 

de colmatar as dificuldades com as quais se deparam, refutando um papel passivo na construção 

do seu conhecimento. 
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A reflexão realizada em torno dos gráficos de barras construídos pelos diferentes grupos do 

4.º ano foi bastante interessante, uma vez que, a partir desta, os alunos compreenderam não só 

as justificações para os gráficos serem distintos, como também a perceção de que podem existir 

várias formas de representar dados numa mesma ferramenta. 

Após as apresentações, enderecei a atenção dos alunos para necessidade de 

apresentarmos os dados à outra turma, tendo em conta que “os trabalhos realizados […] podem 

ser expostos fora da sala de aula, noutros locais da escola ou mesmo fora desta, apresentando o 

trabalho dos alunos a uma comunidade alargada” (Martins & Ponte: 2010:16). 

Estagiária: Vamos agora ver uma coisa: nós aqui dentro da sala já conhecemos os dados, certo? 

Não acham que nós devemos também apresenta-los aos meninos da outra sala? 

Andreia (4.º): Claro! 

Alguns: Não! 

Estagiária: Não!? Que tal se nós fizermos tipo isto? [apresentando a base de cada ferramenta em 

tamanho A2 para ser preenchido pelos diferentes grupos] 

Transcrição 8: Diálogo relativo à necessidade de apresentar os dados à escola. 

Ao verem os cartazes, os alunos referiram logo que essa seria uma boa forma de representar 

os dados. 

Estagiária: Então, se construirmos os cartazes e colocarmos, por exemplo, na cantina, os 

meninos da outra sala vão ter acesso à informação. Mas vamos fazer só aqui dentro da escola? 

Se nós mostrássemos também aos nossos pais e a outras pessoas? 

Alguns: Sim! 

Outros: Não! 

Cristiano (4.º): podíamos pôr os cartazes ali fora. 

Estagiária: Olha e se estivesse a chover como está hoje? Ficava logo tudo estragado. 

Alice (4.º): Encapávamos! 

Leandro (4.º): Põe-se mais pequenino. 

Estagiária: Faz-se em miniatura e cada um levava para casa. 

Gonçalo (4.º): Colocávamos nas caixas do correio. 

Cristiano: Trazíamos numa pen e levávamos na pen. 

Estagiária: Ora, já que falas em pen, podemos fazer uma coisa diferente utilizando o 

computador. 

Professor: Então nós não temos uma maneira das pessoas poderem ver o que fazemos? 

Gonçalo (4.º): No blogue! 

Transcrição 9: Sugestões dos alunos para a divulgação à comunidade. 

Ficou então decidido que os grupos do 4.º ano iriam escrever um texto para colocar no 

blogue. Cada grupo ficaria encarregue de uma parte. Antes da redação dos textos e como forma 
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de relembrar tudo o que foi realizado no âmbito do estudo até então, surgiu um momento de 

revisão realizado em grupo turma. 

Dividi o quadro no número de aulas que o projeto tinha abarcado até então, e incitei os 

diferentes grupos a referirem tudo o que tínhamos realizado nas diferentes aulas, enquanto eu ia 

escrevendo no quadro o que eles diziam. 

Apesar da agitação que se fez sentir, foi possível apresentar, no quadro, todas as principais 

atividades do estudo. A figura 30 apresenta o resultado dessa revisão: 

 

 
Figura 30: Quadro com as principais atividades realizadas no âmbito do estudo. 

Na segunda parte da aula, cada ano realizou tarefas distintas:  

o o 1.º ano realizou uma ficha de trabalho (Anexo 3) relativa ao tema, como forma de 

consolidar as diversas ferramentas abordadas. 

o os grupos 4.º ano passaram à redação, no computador, da parte do texto coletivo que 

lhes competia e, posteriormente , procederam à junção das duas partes e ao melhoramento das 

mesmas, compondo um só texto com coerência e sentido. 

Na finalização deste segundo momento, a expressão plástica fundiu-se com a matemática, 

contribuindo para a criação de um ambiente leve e ainda mais motivador dentro da sala de aula. 

Para a construção dos cartazes, decidi juntar os dois grupos do 1.º ano e procedi à 

distribuição das tarefas pelos três grupos.  

Assim, o 1.º ano ficou responsável pelo pictograma relativo aos “animais favoritos” (figura 

31), um dos grupos do 4.º ano teve ao seu encargo a construção do gráfico de barras relativo às 
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“atividades escolhidas” pelos alunos (figura 32) e o outro grupo ficou encarregue do 

preenchimento da tabela onde constavam as “motivações para a escolha das atividades” (figura 

33). Um dos elementos deste último grupo ficou encarregue de colocar no blogue da escola, o 

texto coletivo e alguns exemplos de tarefas realizadas ao longo do projeto. No decorrer dos 

trabalhos surgiram pequenos problemas que foram rapidamente solucionados pelos alunos. 

 

Figura 31: Cartaz “base” para a 
construção do pictograma. 

 

Figura 32: Cartaz “base” para a 
construção do gráfico de 
barras. 

 

Figura 33: Cartaz “base” para o 
preenchimento da tabela. 

 Como aconteceu em várias outras tarefas, o 1.º ano revelou bastantes dificuldades em 

trabalhar em grupo pois os alunos não queriam partilhar o trabalho com os colegas.  

  Após a submissão, no blogue, do produto do estudo (Anexo 4), este foi projetado para que 

todos os alunos o pudessem visualizar. Neste momento todos os alunos ficaram bastantes 

contentes com a sua prestação. 

Finalizados os cartazes, estes foram colados no quadro para que todos os alunos na sala 

os vissem. Neste momento criou-se um novo diálogo, mas desta vez de caráter reflexivo, onde os 

alunos foram convidados a referir o que mais gostaram no trabalho e aquilo que foi mais difícil de 

realizar. Todos elogiaram o trabalho dos colegas e, no final, a turma rumou à cantina para aí expor 

o seu trabalho com a finalidade de ser observado pelas crianças da outra sala (figura 34). 
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Figura 34:Produto final: Cartazes colados na parede da cantina. 

 

3.º momento: avaliação final  

A última intervenção desta primeira fase do estudo foi dedicada à realização de uma ficha 

de avaliação, adaptada a cada ano. Ainda que ao longo das intervenções se tenha realizado uma 

avaliação preliminar do estudo baseada na postura dos alunos perante as situações e os debates 

propostos, nas suas realizações e no seu comportamento, foram as fichas de avaliação que 

permitiram uma efetiva verificação da aquisição de conhecimentos por parte dos alunos. 

Estas fichas (Anexos 5 e 6), compostas por uma série de problemas e exercícios totalmente 

descontextualizados, tiveram como principais objetivos, além de avaliar o próprio estudo, 

compreender se os alunos adquiriram os conhecimentos e desenvolveram as competências 

previstas no âmbito da OTD. 
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A ficha de avaliação do 1.º ano abordava todas as ferramentas propostas para este nível de 

ensino, incitando à construção ou interpretação de cada uma delas, e realizando conexões com 

outros conteúdos matemáticos e com outras áreas. 

A correção desta ficha permitiu verificar que apesar das dificuldades sentidas na gestão do 

trabalho em equipa durante as intervenções, os alunos conseguiram assimilar os diferentes 

conteúdos, uma vez que os resultados foram extremamente positivos, superando até as 

expectativas (figura 35). 

 

Figura 35: Grelha de cotação das fichas de avaliação do 1.º ano. 

Através da correção foi possível constatar que nenhuma questão causou algum tipo de 

dificuldade generalizada para os alunos e que estes, no geral, obtiveram a pontuação máxima nas 

questões de construção de ferramentas próprias da OTD, cuja cotação de cada questão era de 

10%. 

Verificou-se, também, que um aluno (Aluno 5) não conseguiu terminar a ficha, deixando 

dois exercícios por fazer. No entanto, tal facto não o impediu de obter uma cotação de 83%. 

Assim, no total de 5 alunos, 3 deles obtiveram “Excelente” e 2 alcançaram o “Satisfaz 

Bastante”, sendo que os mínimo e máximo registados foram 77% e 99%, respetivamente. 

 

A ficha de avaliação do 4.º ano era constituída, na sua maioria, por adaptações de exercícios 

de exames nacionais, relativos à OTD.  

Neste nível de ensino ficou evidenciado que, apesar das notas serem mais díspares que as 

do 1.º ano, os alunos adquiriram os conteúdos previstos no âmbito do tema (figura 36). 
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Figura 36: Grelha de cotação das fichas de avaliação do 4.º ano. 

  

Na questão 1, contrariamente ao expectável, constatou-se que apenas três alunos fizeram 

a associação correta entre o nome de cada ferramenta e um exemplo da sua ilustração. A troca 

nas associações deu-se, maioritariamente, entre os tally charts e as tabelas.  

Relativamente à questão que remetia para a elaboração de um gráfico de barras (questão 

3.2), verificou-se que mais de metade dos alunos obteve, pelo menos, metade da cotação da 

pergunta. Deste modo, foi possível atestar que as tarefas realizadas durante o estudo surtiram 

efeito. 

 As três primeiras alíneas da questão 4 foram aquelas onde todos os alunos obtiveram a 

cotação máxima (figura 37). 

 

Figura 37: Questões onde todos os alunos obtiveram pontuação máxima. 

A questão onde um maior número de alunos errou foi a 5.3) (figura 38): 
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Figura 38: Alínea 5.3) que obteve menor número de respostas certas, e respetivo gráfico.   

No momento de verificação em grande grupo, antes da correção, constatei que a maior 

parte dos alunos não interpretou corretamente a questão, pelo que apenas 3 alunos obtiveram a 

pontuação estipulada para esta questão. 

Neste nível de ensino, a nota mais alta foi de 95%, sendo que o aluno em causa apenas 

errou numa questão que valia 5 pontos. Por seu turno, a nota mais baixa foi de 54%, uma vez que 

este aluno esteve constantemente alheio ao que se estava a realizar durante o estudo. 

Esta correção permitiu apurar que as notas dos alunos de um dos grupos foram mais baixas 

do que o que previsto. Isto levou-me a considerar que, neste grupo, o trabalho não tenha gerado 

tantos frutos como os que eu imaginava. Fazendo uma pequena retrospetiva relativamente ao 

empenho deste grupo posso concluir que, apesar dos objetivos definidos terem sido alcançados, 

houve momentos em que a dispersão e a brincadeira prejudicaram a consolidação de alguns 

conhecimentos por parte dos seus membros. 

 

  



73 
 

4.2. Segunda fase do estudo: 2.º ciclo 

 

A organização deste ciclo de ensino sujeitou o estudo a um desenvolvimento distinto ao do 

1.º ciclo. No entanto, também foi apresentado um problema contextualizado, relativo a uma visita 

de estudo que os alunos iriam realizar no mês de abril. O problema pretendia servir de mote para 

a exploração de conteúdos relativos à OTD baseada numa análise mais aprofundada do local a 

visitar - Sea Life (Porto) – e dos seus componentes. 

Esta fase teve um caráter mais exploratório, onde os alunos tiveram a oportunidade de, num 

primeiro momento, proceder a pequenas recolhas de dados, passando por explorar/aprofundar 

ferramentas de organização de dados, e, num último momento, adquirir novas estratégias de 

análise e tratamento dos mesmos. 

 

4.2.1. Caraterização do contexto do estudo 

 

A segunda fase do estudo também foi desenvolvida no concelho de Barcelos, numa escola 

sede de Agrupamento, que abarca os 2.º e o 3.º ciclos do Ensino Básico e se situa numa área 

periurbana. 

O estudo foi implementado numa turma de 5.º ano composta por 20 alunos (3 raparigas e 

17 rapazes). No total, esta turma é constituída por 21 alunos, no entanto, um aluno está 

diagnosticado com NEE e apenas acompanha a turma nas disciplinas de Educação Física, Musical 

e Visual.  

Esta turma conta com um aluno repetente e com outro que frequentou duas vezes o 2.º 

ano, sendo estes os casos que inspiram uma preocupação mais acrescida pois ambos detêm 

bastantes dificuldades na área da Matemática, o que pode comprometer o seu progresso 

académico. Existem também dois alunos que estão diagnosticados com dislexia, no entanto, 

apenas um usufrui de adaptações curriculares nesta disciplina. 

No geral, os alunos são bastante aplicados e demonstram sempre muito interesse e 

empenho na execução das tarefas que lhes são propostas. Apresentam, também, um bom 

comportamento, respeitando sempre as regras da sala e da boa-educação. 

Apesar de existirem alunos mais tímidos, como é o caso das três raparigas, é percetível a 

existência de um relacionamento saudável entre todos os alunos da turma e também com os 
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docentes, o que lhes permite uma troca de ideias mais fluente e uma grande capacidade de expor, 

sem nenhum constrangimento, as suas dúvidas e preocupações.  

 

  

4.2.2. Descrição e Análise de dados 

 

1.º momento: Recolha e organização de dados 

 Tendo em conta que a estatística deve enfatizar a análise exploratória dos dados, de modo 

a obter um progressivo envolvimento dos alunos e a aquisição de aprendizagens duradouras e 

significativas (Martins & Ponte,2010), é fulcral que os alunos se identifiquem, de algum modo, 

com as situações com as quais se deparam.  

Para a identificação e familiarização com o tema a ser explorado, iniciei esta segunda fase 

do estudo fazendo alusão à visita de estudo que os alunos iriam realizar, confrontando-os com 

várias questões relativas ao local da visita, tais como: “O que é o Sea Life? Será um lugar, um 

objeto…? 

Aos poucos, os alunos ganharam coragem e foram referindo vários aspetos relativos ao 

referido local: 

Paulo: É um local onde tem aquários. 

Daniel: Tem peixes. 

Júlio: É no Porto. 

Transcrição 10: Conceções dos alunos relativas ao Sea Life. 

A certa altura, um aluno lembrou-se que já lá tinha ido quando era mais novo e começou a 

contar o que se lembrava, fazendo referência a um túnel que existe nesse local. Esta referência 

foi uma boa “alavanca” para o desenvolvimento do estudo. É importante partirmos dos 

conhecimentos quotidianos dos alunos para que estes se sintam responsáveis pela construção do 

seu próprio conhecimento, adquirindo assim um papel ativo em toda a sua construção (Van der 

Kooij,1992). 

Neste momento, os alunos começaram a fazer imensas questões relativamente ao Sea Life: 

Simão: Tem baleias? 

Afonso: Podemos tocar nos tubarões? 

Simão: Tem fatos de mergulho para irmos para a beira dos peixes? 

Transcrição 11: Questões demonstram o interesse dos alunos no diálogo. 
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A partir das questões foi notório o entusiasmo e a motivação dos alunos para conhecerem 

o local “que tem um túnel”. Estes são elementos fundamentais para a construção de 

aprendizagens significativas (Abrantes, Serrazina & Oliveira,1999). 

De modo a aguçar ainda mais a motivação dos alunos, projetei um pequeno vídeo relativo 

ao local em causa. Este serviu, também, para que os alunos, que não conhecessem esse local, 

tivessem uma ideia do que estava a ser retratado.  

Durante seis minutos os alunos ficaram completamente envolvidos no que estavam a ver, 

fazendo apenas pequenos comentários relativos ao local. 

Após esta visualização, projetei o mapa do Sea Life. Como este local ainda é extenso, optei 

por apresentar mais aprofundadamente apenas 5 dos seus locais, explorando alguns dos animais 

presentes em cada local.  

Uma vez que os alunos ficaram entusiasmados com os locais explorados, pedi-lhes que 

escrevessem esses locais por ordem de preferência, consoante o que tinham ouvido em relação 

a cada um deles. Esta ordenação tinha dois objetivos: 1) a realização da primeira recolha de dados, 

relativa à 1.ª preferência dos alunos, e a construção de uma tabela de frequências para a inserção 

da noção de frequência relativa; 2) a constituição, posterior, de grupos de trabalho, tendo em 

conta as preferências dos alunos. 

Foi distribuída e projetada uma tabela para ser preenchida no momento da recolha de dados 

(figura 39). 

 

Figura 39: Tabela distribuída pelos alunos. 

  

A recolha foi efetuada de forma muito simples: os alunos colocavam o braço no ar no 

momento em que eu referisse o local que estes selecionaram como preferido. Após esta recolha, 

que permitiu a revisão do método de contagem tally chart, foi relembrada a noção de frequência 

absoluta. 
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O papel ativo dos alunos durante esta recolha pode ter-se devido, em grande parte, à 

natureza real dos dados, que permitiu que a recolha detivesse um significado concreto e verídico 

(Ponte & Serrazina, 2000; NCTM,2007). 

O momento seguinte dedicou-se à inserção das frequências relativas. Comecei por focalizar 

atenção dos alunos na última coluna da tabela, que fazia referência a este novo tipo de frequências. 

Enunciei, então, a importância da frequência relativa referindo que esta nos transmite a dimensão 

de determinada categoria, uma vez que compara a frequência absoluta com o número total de 

dados. 

 Começaram, de imediato, a surgir algumas propostas para o cálculo das frequências 

relativas e eu deixei que os alunos expressassem as suas opiniões, uma vez que estes momentos 

são frutíferos para o processo de aprendizagem (Johnson & Johnson,1999, citados por Freitas & 

Freixo, 2004). A determinada altura, um aluno referiu, erradamente, que as frequências relativas 

deviam ser calculadas através da divisão entre o total de alunos (no antecedente) e a frequência 

absoluta (no consequente). O aluno referiu que “para as piscinas rochosas, faz-se 20 a dividir por 

4 que dá 5. A frequência relativa é 5”. 

Como alguns alunos acharam que seria uma boa possibilidade, considerei que, nesse 

momento, seria pertinente focalizar a sua atenção para as noções de parte/todo, conduzindo-os 

à perceção do que, neste caso, constituía a parte e o todo.  

Isto permitiu que os alunos começassem a compreender o método de cálculo da frequência 

relativa, tentando calcular, desde logo, a frequência relativa de cada categoria da tabela. Através 

do cálculo de uma fração equivalente à primeira, com o consequente 100, foi possível, também, 

fazer referência às percentagens. 

No momento de exploração da tabela desenvolveu-se o seguinte diálogo: 

Estagiária: Digam-me uma coisa: Qual é a frequência absoluta das “Grutas do Oceano”? 

Ou seja, quantos alunos escolheram “Grutas do Oceano”?  

Todos: Três! 

Estagiária: Três pessoas. 

Patrício: Que é igual a 15%. 

Eu: Exatamente! Corresponde a 15% dos alunos.  

Transcrição 12: Diálogo que introduziu a exploração da tabela. 

Através deste diálogo consegui perceber que, no geral, os alunos já conseguiam consultar 

e explorar a tabela anteriormente preenchida. 
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Como forma de demonstrar aos alunos que as tabelas nem sempre nos oferecem todas as 

informações que pretendemos, desafiei-os a criarem algumas questões: 

 Estagiária: Alguém se quer, agora, aventurar a olhar para a tabela e fazer uma pergunta 

aos colegas? Ninguém se quer aventurar? (…) Se eu vos perguntar assim: “quantas meninas 

escolheram as “Piscinas Rochosas”?” 

Vários: Piscinas rochosas? Quatro. 

Estagiária: Eu vou repetir! “Quantas meninas escolheram as “Piscinas Rochosas”?”  

Vários: Não sabemos! 

Estagiária: Não sabemos! A tabela não faz a distinção entre meninos e meninas. Por isso, 

só se eu perguntar «quantos alunos escolheram as “Piscinas Rochosas”?» é que vocês me 

podem responder... 

Todos: Quatro! 

Estagiária: Pronto. Nós temos que ter em atenção aquilo que a tabela nos diz. Se a tabela 

fizesse a distinção entre rapazes e raparigas, aí nós podíamos responder à primeira questão 

que eu coloquei. Mas como esta não faz nós não sabemos, certo? 

Transcrição 13: Desafio proposto para explorar todas as potencialidades da tabela. 

A segunda recolha de dados efetuou-se de forma distinta da anterior, tendo sido realizada 

na sala de informática. Para esta nova recolha, projetei um slide que continha uma pergunta (figura 

40), e pedi aos alunos que respondessem no próprio caderno. 

 

Figura 40: Slide que incitou a nova recolha de dados. 

Após a seleção do animal, com a ajuda da professora cooperante, os alunos foram divididos 

em pares para trabalharem no computador. Esta atividade permitiu, não só, demonstrar que a 

tecnologia pode ser uma excelente estratégia para o desenvolvimento da literacia estatística 

(Martins & Ponte,2010, baseadas nas recomendações GAISE College Report,2005; NCTM,2007), 

como também, apresentar aos alunos um programa que permite a recolha e organização de dados 

– a folha de cálculo do Excel. 
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Primou-se pela constituição de pares com alunos heterogéneos, de modo a que os alunos 

com mais dificuldades tivessem a oportunidade de ter o auxílio de um aluno com maiores 

destrezas (Arends,1995; Freitas & Freixo,2004). 

Ao longo da intervenção fui-me apercebendo que para muitos alunos, este era o seu primeiro 

contacto com a folha de cálculo, o que dificultou a progressão do momento. 

Após a inserção de todos os dados no programa e da exploração do cálculo dos dois tipos 

de frequências, convidei os alunos a analisarem os diversos tipos de gráficos que o programa 

oferece, referindo que alguns deles não podiam ser devidamente construídos somente a partir dos 

dados inseridos. 

Apesar da escassez de tempo, os alunos foram explorando os diversos tipos de gráficos, 

apresentando sempre algumas dúvidas e sugestões relativas à construção dos mesmos. 

Ainda na sala de informática, e após a exploração de diferentes gráficos do Excel, voltei a 

focalizar a atenção dos alunos para o primeiro gráfico que foi construído após a construção da 

tabela de frequências: o gráfico de barras. Esta nova focalização teve como objetivo explorar os 

elementos essenciais deste tipo de gráficos. Desenvolveu-se, aí, o seguinte diálogo: 

Estagiária: Vamos ver o nosso gráfico de barras. O que é obrigatório ter num gráfico de 

barras?  

Vários: Barras. 

Outros: Números. 

Estagiária: Legenda. Vamos copiar para o caderno para não nos esquecermos. 

(…) 

Estagiária: Então, todos os gráficos de barras têm que ter o quê? 

Júlio: Título. 

Estagiária: Muito bem! Qualquer tipo de gráfico de barras, e mesmo outros gráficos, têm 

que ter título. 

Paulo: Números. 

Estagiária: Que tipos de números?  

Paulo: Número dos escolhidos. 

Estagiária: E o que é isto aqui? [apontando para o eixos do gráfico] 

Vários: Eixo vertical e horizontal. 

Miguel: Ainda tem mais? 

Estagiária: E temos que colocar a legenda nos eixos porque senão não sabemos o que os 

eixos estão a representar. 

Transcrição 14: Início do diálogo relativo aos elementos essenciais de um gráfico de barras. 



79 
 

Como forma de aprofundar este tema, projetei uma apresentação em PowerPoint (figura 

41) com o exemplo do gráfico relativo à seleção do animal, fazendo referência a todos os 

elementos fulcrais neste tipo de gráficos. 

 

Figura 41: Slide projetado onde estavam explícitas as principais regras de construção de um gráfico de 
barras. 

Neste momento fui, então, focalizando os elementos do gráfico que se iam destacando 

(através das animações do PowerPoint), até que, em determinado momento, surgiram algumas 

regras que não tinham sido abordadas e que eu aproveitei para as explorar com os alunos: 

Estagiária: Estão a ver ali? [focalizando a atenção dos alunos para a parte do gráfico que 

estava a ser salientada no momento] 

Júlio: Ah, todas as barras têm que ter o mesmo espaço! 

Estagiária: Exatamente, as barras têm que ter a mesma largura. 

Vários: Porquê? 

Jorge: E têm que ter o mesmo comprimento entre elas. 

Estagiária: E o mesmo espaço entre elas. E comprimento? As barras têm que ter o mesmo 

comprimento?  

Vários: Não! 

Rúben: O comprimento da barra da raia pode ser alto e de outro animal não. 

Estagiária: Então, o comprimento pode ser diferente porque aqui temos a barra da raia que 

até é alta, não é? Porque muita gente a escolheu. E a largura? 

Duarte: É igual! 

Estagiária: A largura é sempre igual! A largura das barras tem que ser sempre a mesma. 

Daniel: Porquê?  

Estagiária: Ora, já imaginaste se a barra das raias fosse mais larga que a dos tubarões, o 

que é que dizias? Que os alunos que escolheram os tubarões são mais magrinhos? (…) 

Temos que colocar tudo igual. O que é para um, é para todos! 

Transcrição 15: Diálogo relativo à visualização do PowerPoint. 
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Ao salientarmos a ideia de que o espaço entre as barras tem que ser o mesmo, alguns 

alunos referiram que existem “gráficos de barras duplos”. Esta situação foi bastante pertinente 

pois permitiu-me, tendo em conta os conhecimentos dos alunos, apresentar mais dois gráficos 

“modelo” com aspetos distintos do primeiro. Ambos os gráficos faziam a distinção entre sexos, 

sendo que um continha, numa mesma barra, duas cores distintas e outro apresentava barras 

duplas (figura 42).  

 

Figura 42: “Gráficos-modelo” que faziam a distinção entre géneros. 

Estes gráficos permitiram uma nova interpretação dos dados e uma nova exploração das 

regras de construção. O facto de os exemplos serem contextualizados parece ter permitido uma 

participação mais ativa dos alunos, contribuindo para uma melhor interpretação dos gráficos de 

barras e uma consolidação mais eficaz dos elementos dos mesmos (Abrantes, Serrazina & 

Oliveira,1999; Ponte & Serrazina,2000).  

Constatei que os alunos, na sua generalidade, tinham compreendido a importância da 

situação retratada porque estes, de imediato, começaram a relacionar os elementos dos gráficos 

projetados com o gráfico que tinham construído no âmbito do trabalho de casa.  

A correção deste trabalho de casa iniciou-se com a revisão do método de cálculo das 

frequências relativas. Nesta, os alunos, adquiriram uma postura extremamente ativa, não só 

explicitando os passos do cálculo das frequências, como também, querendo sempre apresentar a 

sua proposta de correção para as diferentes atividades. 

No momento posterior, eu referi aos alunos que a partir daquele instante eles iriam trabalhar 

em grupos que tinham sido constituídos segundo as suas preferências relativamente aos locais do 

Sea Life. Para esta constituição tive, também, por base os ideais de diversos autores, como 
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Johnson & Johnson (1999), (em Freitas & Freixo,2004), e Arends (1995), que consideram que os 

grupos de aprendizagem cooperativa devem ser heterogéneos e compreender, no máximo, quatro 

elementos. 

Apesar de terem ficado agitados, uma vez que não tinham por hábito o trabalho de grupo 

nesta disciplina, os alunos reagiram muito bem e aceitaram os seus companheiros de grupo. Este 

pormenor foi muito significativo pois demonstrou que os alunos, no geral, têm uma boa relação 

com os colegas de turma.  

Estando já organizados em grupos, distribui uma ficha de trabalho (Anexo 7) relativa à 

interpretação e exploração de gráficos de barras como forma de consolidação de conhecimentos. 

Esta ficha ia ao encontro das recolhas de dados efetuadas anteriormente, apresentando 

resultados, fictícios, de outras turmas. 

Ao distribuir uma ficha por grupo, os alunos estranharam o facto de nem todos terem a 

possibilidade de escrever mas, logo, compreenderam que tinham que escolher, em grupo, um 

elemento que ficasse responsável pela escrita, tendo em conta que todos os outros o deveriam 

ajudar e encaminhar. Este processo foi realizado pelos grupos, uma vez que eles próprios sentiram 

necessidade de o fazer, compreendendo que o trabalho de grupo implica cooperação e divisão de 

tarefas. 

Durante a realização da ficha, os alunos estavam empenhados, tentando que o seu grupo 

fosse o primeiro a terminar. A isto está anexada a ideia de que, num grupo, todos trabalham para 

um objetivo comum, em que quando um ganha, os outros também ganham (Johnson & Johnson 

(1999), em Freitas & Freixo,2004). 

Quando os grupos terminaram a realização da primeira parte da ficha de trabalho, eu optei 

por realizar a sua correção.  

Esta correção foi feita em grande grupo de forma a permitir o diálogo, as interações e 

discussões por parte de todos os grupos.  

 

A quarta sessão dedicou-se à exploração dos gráficos de linhas e dos diagramas de caule-

e-folhas. Assim, num primeiro momento dedicado aos gráficos de linhas, optei por entregar uma 

ficha de trabalho a cada grupo (Anexo 8), referindo apenas que se tratava de um tipo de gráfico 

diferente dos abordados até então.  
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Ao analisarem a ficha, alguns alunos referiram de imediato que se tratava de um gráfico de 

linhas. Como alguns alunos tinham tido já algum contacto com este tipo de gráficos e outros não, 

foi possível a troca de informação entre os elementos de cada grupo, permitindo que os próprios 

alunos transmitissem novos conhecimentos aos seus companheiros de grupo, estimulando assim 

a sua ZDP (Vygotsky, em Freitas & Freixo,2004).  

Havia três fichas distintas que representavam três épocas do ano diferentes, em que cada 

uma apresentava, num gráfico de linhas, o número de visitantes do Sea Life numa determinada 

semana. Esta distinção, inicialmente, provocou um maior empenho por parte dos diferentes 

grupos, pois todos queriam demonstrar que sabiam interpretar o gráfico que tinham a ser cargo. 

A estratégia utilizada na correção da ficha assemelhou-se à utilizada anteriormente, sendo 

realizada em grupo turma, permitindo a discussão e troca de ideias. O seguinte diálogo apresenta 

a justificação dos alunos para a existência de três gráficos distintos: 

Estagiária: Agora vou-vos fazer uma outra pergunta: por que é que os gráficos são diferentes? 

Humberto: Porque muda o mês. 

Estagiária: Muda o mês, tens razão. Mas o número de visitas podia ser quase igual em todos 

os meses. 

António Porque em março não há pessoas de férias e então têm que ir trabalhar e o número 

de visitas reduz. 

Estagiária: Pronto, é uma boa justificação. 

António: E em julho é férias e há mais pessoas. 

Estagiária: Então, por isso é que em maio a linha está mais em baixo. Eu até vou dizer aos 

meninos que têm o gráfico do mês de dezembro por que razão é que na quarta-feira aumentou o 

número de visitas… Vocês sabem? 

Vários: É o dia de Natal. 

Estagiária: É o dia de Natal, sim. 

Transcrição 16: Justificações apresentadas pelos alunos. 

A existência de três gráficos distintos conduziu, não só, a uma maior atenção por parte dos 

alunos, que estavam empenhados em perceber se a sua resolução estava correta, como, também, 

à possibilidade de estes fazerem inferências e previsões (NCTM,2007) relativas ao número de 

visitantes. No entanto, com o decorrer da correção, alguns alunos começaram a conversar, 

alheando-se ao que estava a ser feito dentro da sala. Constatei que o facto de estarem em grupos 

ajudou a esta dispersão. 

Após a correção foi visualizada uma apresentação em PowerPoint (Anexo 9), relativa aos 

gráficos de linhas que teve como principais objetivos consolidar os conhecimentos dos alunos 

relativamente a este tipo de gráficos e dissipar eventuais dúvidas inerentes ao mesmo. 
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Foi extremamente positivo utilizar, como exemplar, um gráfico de linhas cujo tema era o 

mesmo que o das fichas de trabalho, apenas contemplando um espaço temporal mais amplo. 

Este exemplo auxiliou os alunos na compreensão de que uma das finalidades deste tipo de gráficos 

é a observação de mudanças ao longo do tempo pois, neste momento, os alunos começaram a 

relacionar estes gráficos com outros, com os quais lidam no seu dia-a-dia: 

Daniel: Eu acho que é assim como aquilo das finanças. Ou do banco. Por exemplo, os 

nossos pais ganham dinheiro e a conta sobe, depois gastam dinheiro e ela desce… 

Júlio: As audiências das novelas que traz nas revistas; 

Rúben: Os batimentos do coração, o ritmo cardíaco; 

Nelson: A máquina que regista os terramotos. 

Transcrição 17: Situações do dia-a-dia que podem ser retratadas através de gráficos de linhas. 

Estas relações vêm corroborar a ideia, defendida pelo NCTM (2007), de que a análise de 

dados oferece um atmosfera propícia ao desenvolvimento de conexões entre a matemática e as 

vivências quotidianas dos alunos.  

Seguidamente, propus a visualização de um PowerPoint, que pretendia recordar o diagrama 

de caule-e-folhas, fazendo referência ao tempo gasto, por um grupo de tratadores do Sea Life, a 

alimentar os animais. 

Após a leitura dos dados apresentados no PowerPoint e da constatação de que estes eram 

todos distintos, surgiu a questão “Qual será a melhor forma de organizar estes dados?” (figura 

43).  

 

Figura 43: Recorte do Slide que indagou os alunos sobre a melhor forma de representação. 

De imediato, alguns alunos referiram que se podiam organizar através de um diagrama de 

caule-e-folhas. Surgiu, então o seguinte diálogo: 

Estagiária: Então o que é um diagrama ou um gráfico de caule-e-folhas? 

Vários: Eu sei! [Colocando o braço no ar] 

Estagiária: Miguel, o que é um diagrama de caule-e-folhas? 
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Miguel: Eu sei o que é mas não sei explicar. 

Estagiária: Sabes o que é mas não sabes explicar. Então eu sugiro-te que vás ao quadro 

fazer o diagrama de caule-e-folhas desta situação para nos explicares, mais ou menos, o que 

é. Pode ser? 

Transcrição 18: Diálogo relativo aos diagramas de caule-e-folhas.  

 O aluno aceitou o desafio e foi ao quadro construir o diagrama de caule-e-folhas. Durante 

esta construção desencadeou-se uma breve discussão relativa à necessidade de construir dois 

diagramas: um, primeiro, desordenado, seguido de outro já com as folhas ordenadas. 

Depois desta discussão, incitei os alunos a confrontarem a resolução do colega com a 

resolução do computador, como forma de verificar se o método utilizado foi o mesmo ou qual dos 

dois seria mais eficaz. Neste momento, os alunos foram acompanhando o processo realizado pelo 

computador, apresentando as suas ideias e as suas sugestões. Apercebi-me que, na generalidade, 

os alunos ainda se lembravam do método de construção deste tipo de gráficos e que esta 

construção não lhes trazia grandes dificuldades. 

As dificuldades emergiram quando surgiu a intenção de comparar o tempo gasto por dois 

grupos de tratadores do Sea Life. Esta comparação incitou a inserção do diagrama de caule-e-

folhas paralelo (figura 44).  

 

Figura 44: Slide que conduziu à inserção do diagrama de caule-e-folhas paralelo. 

 

 A maioria dos alunos não compreendeu a forma de construção deste diagrama duplo, 

considerando que seria mais pertinente construir dois diagramas separados. Esta confusão inicial 

gerou-se, principalmente, pelo facto de os algarismos do novo conjunto de dados serem colocados 
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ao contrário (por ordem crescente a partir do novo eixo vertical). Só após um pequeno diálogo em 

torno das vantagens deste tipo de gráficos é que as dúvidas se foram dissipando.  

A correção dos trabalhos de casa permitiu constatar que ainda existiam muitas dúvidas 

relativamente à interpretação dos gráficos de linhas, uma vez que foram apresentadas várias 

propostas de resolução dos exercícios. 

Como forma de colmatar esta situação foi feita uma revisão relativa ao modo de 

interpretação deste tipo de gráficos e foram ouvidas e exploradas as dúvidas dos alunos. 

Ainda antes da distribuição de uma nova ficha de trabalho relativa aos diagramas de caule-

e-folhas, surgiu a necessidade de se proceder a uma troca de alunos entre dois grupos, uma vez 

que um dos grupos não estava a conseguir alcançar os objetivos propostos ao mesmo tempo que 

os restantes. 

A ficha de trabalho (Anexo 10) teve como finalidade a construção e interpretação de 

diagramas de caule-e-folhas relativos ao comprimento de alguns animais do Sea Life, tal como 

demonstra a seguinte figura: 

 

Figura 45: Excerto da ficha de trabalho relativa aos diagramas de caule-e-folhas. 

A correção da ficha de trabalho foi realizada em grande grupo. No seu decorrer, os alunos 

foram incitados a explicitar o método de resolução utilizado para que, se caso algum aluno não 

tivesse conseguido percecionar o motivo de determinado resultado, este conseguisse assim 

colmatar a sua dificuldade. Um exemplo disso foi a forma utilizada para contar o número de peixes 

que estavam contidos num diagrama:  
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Estagiária: Se observaram o diagrama viram quantos animais estão representados. Quantos 

são? 

Vários: 12! 

Estagiária: Como é que viram isso? 

Júlio: Contámos as folhas. 

Estagiária: As folhas ou os caules? 

Vários: As folhas! 

Estagiária: Ou será tudo? 

António: As folhas! 

Nelson: Eu juntei. 

Estagiária: Ai tu fizeste a junção dos números, não foi? Mas o mais rápido é contar todas 

as folhas, não é? 

Transcrição 19: Diálogo relativo ao método utilizado para contar o número de peixes do diagrama. 

Como habitualmente, transferi a responsabilidade da validação das respostas para os 

alunos de modo a que fossem os próprios a referirem se concordavam ou não com as respostas 

dos colegas, apresentando os seus próprios argumentos.  

Esta situação, além de permitir a consolidação de conhecimentos, poderia conduzir ao 

desenvolvimento de duas capacidades transversais da matemática: o raciocínio e a comunicação 

matemática (Ponte & Serrazina,2000; Martins & Ponte,2010). 

Esta correção afigurou-se, também, como um momento pertinente para o esclarecimento 

de dúvidas relativamente aos diagramas de caule-e-folhas paralelos, permitindo uma consolidação 

mais eficaz dos mesmos. 

 

2.º momento: Tratamento de dados 

À exploração das diferentes ferramentas de organização de dados previstas para este nível 

de ensino (MEC,2013), sucedeu o estudo de formas de tratamento/análise de dados, 

nomeadamente, a moda e a média aritmética. 

Assim, a última sessão iniciou-se com uma revisão de todo o processo realizado no âmbito 

do estudo, onde os alunos foram referindo os vários conteúdos abordados e as caraterísticas de 

cada um deles.  

Como forma de iniciar a inserção dos conteúdos que ainda estavam por explorar, questionei 

os alunos relativamente ao conceito de moda. Neste momento surgiram várias opiniões, tendo-se 

desenvolvido o seguinte diálogo: 
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Estagiária: O que significa alguém “andar na moda”? 

Humberto: É usarem roupas parecidas que estão na moda. 

Estagiária: Então, quando várias pessoas usam coisas iguais ou parecidas, normalmente, estão 

na moda… 

Rúben: “É como os quepes4”. 

Transcrição 20: Diálogo relativo ao conceito de “moda”. 

A estratégia da comparação entre a moda de um conjunto de dados e o termo moda, 

que utilizamos no dia-a-dia, foi bastante elucidativa e motivadora pois permitiu que os alunos 

criassem uma relação entre os dois conceitos (Van der Kooij,1992).  

Este diálogo serviu de mote para a visualização de um PowerPoint relativo ao tema 

que tinha como objetivos incitar os alunos a mencionarem a moda de conjuntos de dados 

apresentados de formas distintas (figura 46), e conduzi-los a uma definição geral para a 

moda de um conjunto de dados. 

 

Figura 46: Slide que incentivava à procura da moda de diferentes conjuntos de dados. 

Após a consolidação deste conceito, desenvolveu-se um brainstorming para a inserção do 

conceito de média aritmética. Este conceito, juntamente com o conceito de frequência relativa, 

são as principais novidades neste nível de ensino, propostas pelo MEC (2013), no domínio da 

OTD. 

                                                           
4 Quepe: “espécie de chapéu militar que possui uma aba e uma copa cilíndrica com estrutura. Surgiu em 
meados de 1830 pelos franceses”. Informação retirada de http://www.dafiti.com.br/quepe/ em 21 de 
julho de 2014. 

http://www.dafiti.com.br/quepe/
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Era expectável que, quando fosse referido o termo média, algum aluno fizesse alusão às 

médias dos testes. Tal como previsto, neste momento, desenvolveu-se o seguinte diálogo: 

Paulo: A média é aquilo de fazer a média dos testes. 

Estagiária: Exatamente, os professores fazem a média dos vossos testes para depois, 

consoante o vosso comportamento e as vossas atitudes, vos darem a nota no final do período. 

Paulo: Eu sei calcular a média. 

Estagiária: Sabes?  

Paulo: Sei. Soma-se as notas e depois divide-se pelo número de notas. 

Estagiária: Então, anda aqui ao quadro calcular a média dos teus últimos testes de 

matemática. 

Transcrição 21: Reação de um aluno ao termo “média”. 

O aluno aceitou de bom grado o desafio e calculou muito bem a média dos seus últimos 

dois testes, demonstrando, assim, o processo de cálculo deste conteúdo. Imediatamente os 

colegas começaram a perguntar-lhe como é que se fazia esse cálculo.  

Esta estratégia funcionou muito bem pois incrementou, nos alunos, uma maior motivação 

para a perceção deste processo de cálculo, uma vez que estes referiram que também queriam 

“aprender como se faz”.  

De modo a satisfazer as inquietações dos alunos, convidei-os a visualizarem o PowerPoint 

(Anexo 11) relativo ao cálculo da média de vários conjuntos de dados. Estes conjuntos detinham 

situações muito específicas como a existência de dados representados em tabelas ou a presença 

de zeros em conjuntos de dados. 

No momento da apresentação de um conjunto de dados que continha zeros no seu conjunto 

(figura 47), encetei uma discussão sobre:  

“Que efeitos teriam estes zeros relativamente ao número total de dados do conjunto? 

Seriam contabilizados?” 

 

Figura 47: Questão que punha em causa a utilização dos zeros no cálculo da média. 
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As opiniões divergiram: alguns alunos defendiam que, para o número total de dados, não 

se tinham em conta os zeros, outros consideravam que se tinha que contar também este número. 

Após alguma discussão e a visualização da resolução do problema do PowerPoint, os alunos 

compreenderam a importância dos zeros no cálculo da média aritmética. 

A dada altura, um aluno expôs uma questão pertinente, demonstrando não só a sua atenção 

como a vontade de querer perceber melhor a utilidade deste cálculo: 

Rúben: Dá para calcular a média de combustível que o carro do meu pai gasta? 

Estagiária: Sim dá! E dá para calcular até a média de dinheiro que o teu pai gasta em 

combustível. Ora vamos experimentar… 

Transcrição 22: Questão de um aluno relacionada com o seu quotidiano. 

Esta situação permitiu, não só, rever o processo de cálculo, utilizando uma situação familiar, 

mas também demonstrar a utilidade deste conceito no próprio dia-a-dia. 

No momento seguinte, distribui, pelos diferentes grupos, uma ficha de trabalho (Anexo 12), 

baseada em situações relativas ao Sea Life. Esta estava dividida em duas partes, sendo que a 

primeira tinha como objetivo a consolidação da média aritmética, e a segunda se iniciava com um 

jogo que serviria de mote para a resolução do problema aí representado (figura 48). 

  

Figura 48: Problema que sucederia ao jogo. 

Incitei os alunos a realizarem apenas a primeira parte da ficha, de modo a que o jogo só 

fosse realizado após a correção desta parte. Durante este momento constatei que alguns grupos 

terminaram mais rapidamente a resolução da primeira parte e tentaram encontrar estratégias para 

resolverem o problema da segunda parte. Um destes grupos conseguiu, mesmo, resolver o 

problema ainda antes da realização do jogo e sem qualquer tipo de auxílio. Isto foi possível porque 
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o grupo em questão soube trabalhar em equipa, cooperando e tendo em conta as diversas opiniões 

que foram surgindo dos diferentes membros. Cumprindo todos estes requisitos e alcançando a 

resposta correta, este grupo comprovou ser um verdadeiro grupo de aprendizagem cooperativa 

(Freitas & Freixo,2004). 

O jogo previa o desenvolvimento de um cálculo em que era conhecida a média de um 

conjunto de dados, e eram facultados todos os dados, menos um, cujo objetivo era a descoberta 

desse mesmo dado em falta. O jogo dividia-se em 3 etapas: 

1.ª cada elemento de cada grupo escolhe um número de 1 a 10; 

2.ª um dos elementos escreve todos os números escolhidos no espaço da ficha relativo 

ao jogo; 

3.ª cada grupo calcula a média dos quatro números. 

Os alunos ficaram logo intrigados quanto às etapas do jogo em causa, pois não conseguiam 

compreender como é que eu iria descobrir o número que faltava sabendo apenas a média e os 

outros dados. Após a apresentação dos dados de um dos grupos, alguns corajosos expuseram os 

seus palpites que, por sinal, estavam errados. No momento em que eu referi o valor do dado em 

falta e os elementos do grupo em causa validaram a minha resposta, todos os alunos quiserem 

compreender o processo para a descoberta do número.  

Os jogos são, assim, uma estratégia através da qual se pode explorar a OTD (Martins & 

Ponte, 2010) e se consegue obter um maior grau de motivação por parte dos alunos. 

 

 

3.º momento: avaliação final 

 Tal como na primeira fase do estudo, a avaliação desta segunda fase decorreu 

constantemente, durante as intervenções. Desta forma, foi possível ajustar o estudo à realidade 

concreta em que se inseriu.  

Apesar de se ter tido em conta a prestação e o comportamento dos alunos nas diferentes 

situações, a avaliação final do estudo efetuou-se através da realização de uma ficha de avaliação 

e do preenchimento de uma ficha de metacognição. Esta avaliação final decorreu em duas sessões 

posteriores, que estiveram ao encargo da professora cooperante. 
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Ficha de avaliação 

Uma vez que, nesta escola, os docentes desta área de ensino trabalham cooperativamente, 

a preparação da ficha de avaliação foi realizada pelos próprios e não por mim. A ficha abarcou 

dois grandes temas: números racionais e OTD. Para esta análise importam-nos apenas as 

questões realizadas no âmbito da OTD (Anexo 13). 

Focalizando o preenchimento da tabela de frequências (questão 15.a), constatou-se que 

apenas dois alunos não obtiveram qualquer cotação, sendo que nove obtiveram a cotação total e 

os restantes alcançaram cotações bem próximas desta. Tal demonstra que, no geral, a noção e o 

cálculo das frequências relativas foram bem compreendidos pelos alunos. 

A questão 16.a) incitava à construção de um gráfico de linhas (figura 49). Nesta, apesar de 

seis alunos não terem obtido qualquer cotação, apenas um conseguiu alcançar a cotação máxima. 

Isto pode dever-se ao facto de, aquando a exploração deste conceito, ter sido dado mais ênfase à 

interpretação deste tipo de gráficos, em detrimento da sua construção. As alíneas seguintes do 

exercício ficaram, naturalmente, comprometidas para aqueles que não construíram corretamente 

o gráfico. 

 

Figura 49: Questão 16 da ficha de avaliação. 

 Relativamente ao cálculo da média aritmética (questão 17), pode-se referir que, no geral, 

este foi assimilado pela generalidade dos alunos, uma vez que apenas um aluno não obteve 

qualquer cotação e mais de metade alcançaram a cotação total. 
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O exercício relativo à interpretação do diagrama de caule-e-folhas paralelo (figura 50) foi 

aquele que obteve maior número de cotações máximas nas diferentes alíneas. O interesse 

demonstrado pelos alunos aquando a exploração deste conteúdo e o facto de este tipo de gráficos 

já ter sido explorado em anos transatos podem ser a justificação para a eficaz consolidação desta 

nova variante.  

 

Figura 50: Questão 18 da ficha de avaliação. 

O conceito de moda foi testado nas questões 15 e 19.d). Numa das questões, sete alunos 

não obtiveram qualquer cotação e, na outra, oito alunos erraram. No entanto, foi curioso constatar 

que, destes alunos, apenas dois não obtiveram qualquer cotação em ambas as questões, o que 

vem confirmar que, no geral, os alunos assimilaram este conceito. A cotação máxima obtida por 

mais de metade dos alunos, nas duas questões, vem corroborar esta assimilação. 

A questão relativa ao gráfico de barras não trouxe grandes dificuldades para os alunos uma 

vez que, nas diferentes alíneas, foram poucos os alunos que não obtiveram qualquer cotação. 

A figura 51 demonstra parte da grelha de cotação desta ficha de avaliação, relativa à OTD.  



93 
 

 

Figura 51: Grelha de cotação da ficha de avaliação, relativa à OTD. 

Através desta, é possível constatar que os alunos tiveram uma boa prestação na parte da 

OTD, sendo que apenas dois não conseguiram obter metade da cotação total prevista para esta 

parte. A percentagem de respostas corretas dos alunos situou-se, em média, nos 70%, sendo este 

um bom indicador da assimilação dos conteúdos por parte dos alunos. 

 

 

Ficha de metacognição 

Esta ficha (Anexo 14) teve como principal objetivo conhecer as opiniões dos alunos 

relativamente ao modo como o estudo se desenvolveu e à sua postura no decorrer do mesmo. 

Na primeira questão pretendia-se que os alunos colocassem as intervenções, realizadas no 

âmbito do estudo, por ordem crescente de preferência. Através desta, constatou-se que mais de 

metade dos alunos preferiram a segunda aula, onde procederam à recolha de dados relativos ao 

“animal que lhes despertou mais atenção” e, em pares, exploraram o programa “Excel” (figura 

52). 
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Figura 52: Distribuição da preferência dos alunos. 

Os alunos que tomaram a 1.ª aula como preferida justificaram a sua escolha referindo que 

“foi a aula mais divertida”. 

A segunda aula foi a que obteve mais adeptos, uma vez que, na sua maioria, os alunos 

referiram que nesta aula aprenderam a explorar um novo programa, puderam mexer no 

computador e aprenderam a fazer coisas novas. 

Um dos alunos apresentou uma resposta extremamente interessante para justificar a 

escolha da 3.ª aula - “Gostei mais porque gostei de ajudar os meus parceiros no gráfico de barras 

e linhas”. Através desta justificação pode-se denotar que o que mais cativou este aluno foi o 

trabalho de grupo.  

Dois alunos optaram pela escolha da 5.ª aula uma vez que, nesta, foram explorados os 

diagramas de caule-e-folhas que eram “muito fáceis de compreender”. 

A sexta aula foi, também, selecionada por dois alunos, sendo que um destes referiu que 

gostou de relembrar a moda e de aprender a calcular a média. 

 

Quando confrontados com a questão “Abordámos coisas que já tinhas aprendido?” apenas 

um aluno respondeu que “não”. 

 A figura seguinte mostra as ferramentas mencionadas como já conhecidas e o número de 

alunos que referiu cada uma delas: 

0

2

4

6

8

10

12

1.ª aula 2.ª aula 3.ª aula 4.ª aula 5.ª aula 6.ª aula

N
ú

m
e

ro
 d

e
 a

lu
n

o
s

Aulas

Aula preferida pelos alunos



95 
 

 

Figura 53: Conhecimentos prévios citados pelos alunos. 

Foi possível constatar que a maior parte dos alunos mencionou que já conhecia os 

diagramas de caule-e-folhas, a noção de moda e os gráficos de barras. Nenhum fez referência às 

tabelas de frequências, apesar de um aluno ter escrito que conhecia “todas” as ferramentas 

abordadas. Este aluno não foi tido em conta na figura uma vez que não discriminou as 

ferramentas. 

Relativamente ao facto de terem trabalhado em grupo, apenas um aluno referiu que não 

gostou, mencionando “só eu é que trabalhava e os outros conversavam, brincavam e na correção 

diziam que tinham dado a proposta de resolução correta”. Esta resposta pode ser interpretada 

segundo várias perspetivas, uma vez que o aluno que apresentou esta justificação é o aluno com 

melhores notas nesta disciplina e, normalmente, gosta de trabalhar individualmente.  

As justificações apresentadas para defender o gosto pelo trabalho em grupo foram muito 

similares, focalizando-se na colaboração, na existência de várias opiniões e no conhecimento de 

diferentes formas de pensamento. 

Quanto ao empenho de todos elementos do grupo no trabalho realizado, cinco alunos 

referiram que nem todos trabalharam de igual forma, defendendo que “um escrevia, outro 

calculava e outros liam as respostas”. Os restantes alunos consideraram que, no seu grupo, todos 

trabalharam de igual forma, ou seja, todos se empenharam de forma a alcançar os objetivos. 

Todos os alunos consideraram que a exploração do tema OTD através do estudo do Sea 

Life (situação real) os conduziu a uma melhor compreensão dos conteúdos. Algumas das 

justificações foram: “… a vida real nos ensina mais coisas”; “foi a forma da professora ter um 

exemplo da vida real, como há poucos exemplos de vida real”; “o Sea Life é um tema que 

gostamos e com um tema desses eu acho que para mim foi mais fácil aprender”. 
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Capítulo V: 

CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
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O presente capítulo pretende recordar o principal objetivo deste estudo, dando resposta às 

questões de investigação inerentes ao mesmo.  

Neste, apresentam-se também as principais limitações que emergiram no decorrer deste 

estudo, assim como, algumas recomendações para futuras investigações. 

 

5.1. Conclusão 

 

Este estudo teve como principal objetivo explorar o tópico referente à OTD através da 

resolução de problemas relacionados com o quotidiano dos alunos, tendo em conta que este tópico 

programático pode oferecer um ambiente propício ao estabelecimento de conexões com o 

quotidiano (NCTM,2007). Para tal, definiram-se as seguintes questões de investigação: 

 De que forma a utilização de situações problemáticas, baseadas em contextos reais, 

contribuiu para a aprendizagem dos alunos?  

 Quais as vantagens e as limitações do desenvolvimento do tópico relativo à OTD através 

do trabalho cooperativo? 

 De que modo as especificidades de cada ciclo de ensino influenciaram o desenrolar do 

Estudo? 

 Qual o impacto deste Estudo no desenvolvimento da prática profissional da estagiária?  

De forma a encontrar respostas para estas questões, foi realizada uma investigação de cariz 

qualitativo, que se iniciou com observações participantes e com a pesquisa de pressupostos 

teóricos relativos ao tema a explorar. Seguiu-se o planeamento flexível de intervenções/tarefas que 

foi sendo alterado após a observação e a reflexão das ações desenvolvidas (baseada no ciclo da 

Investigação-Ação proposto por Latorre, 2003). Ao longo das intervenções utilizou-se um conjunto 

de instrumentos de recolha de dados que permitiram, após uma análise posterior, compreender 

o impacto deste Estudo no desenvolvimento cognitivo e social dos alunos. 

Primou-se pela metodologia de trabalho cooperativo, através da constituição de grupos de 

trabalho heterogéneos (Johnson & Johnson, em Freitas & Freixo,2004).  

É de ressalvar que este estudo não teve a intenção de comparar metodologias nem 

abordagens; pretendeu apenas testar a pertinência desta abordagem em dois ciclos de ensino 

distintos. 
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5.2. Síntese das principais conclusões 

 

5.2.1. De que forma a utilização de situações problemáticas, baseadas em contextos reais, 
contribuiu para a aprendizagem dos alunos? 

 

As situações problemáticas baseadas no quotidiano parecem ter oferecido, aos alunos, uma 

enorme carga de motivação, uma vez que estes, desde cedo, compreenderam que os resultados 

que encontrassem teriam algum tipo de repercussão real na sua vida. Esta motivação permitiu 

que os alunos adquirissem um papel ativo em todo o processo, conduzindo ao desenvolvimento 

de momentos extremamente frutíferos, não só para o estudo mas, também, para o próprio 

processo de ensino-aprendizagem. 

Existe, ainda, a ideia de que os alunos só conseguirão resolver sozinhos um problema se, 

anteriormente, já tiverem explorado alguma situação semelhante com a ajuda do professor ou de 

alguém mais competente. Este estudo demonstrou que os alunos, quando detêm um papel ativo 

na sua aprendizagem, são capazes de encontrar, por si próprios, soluções para os entraves com 

os quais se deparam. Um exemplo disso foi o facto dos alunos do 1.º ano terem encontrado um 

método eficaz de recolha de dados, após terem refletido e apresentado as suas sugestões para a 

resolução desse problema. Confesso que quando planifiquei, para o 1.º ciclo, um momento 

destinado à procura e seleção de um método eficaz de recolha de dados, pensei que acabaria por 

ter que ser eu a facultar, ao 1.º ano, um método simples de recolha de dados, uma vez que estes 

alunos não detém ainda grande bagagem de conhecimentos. No entanto, verifiquei que estava 

totalmente enganada, pois os próprios alunos, tanto do 1.º como do 4.º ano, conseguiram 

solucionar esta tarefa, que não teria tanto impacto se as ferramentas fossem facultadas por mim. 

Deter um papel ativo implicou refletir sobre as ações realizadas, e estas reflexões 

possibilitaram o desenvolvimento do raciocínio e da comunicação matemática. O 4.º ano 

demonstrou a pertinência dessas reflexões em vários momentos, tais como, na exposição da 

necessidade de uma nova recolha de dados que fosse secreta e na apresentação e discussão dos 

trabalhos realizados. Um grande momento de troca de ideias, no 4.º ano, desenvolveu-se quando 

os alunos foram convidados a encontrar uma forma de organizar os seus dados, sem terem sido 

facultadas quaisquer ferramentas. Nesse momento, foi extremamente interessante observar a 

evolução dos alunos relativamente às formas de organização apresentadas, que através da 
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exposição de ideias, se foram evoluindo desde formatos mais rudimentares (baseados na escrita) 

até formas que se assemelhavam, cada vez mais, a ferramentas próprias da OTD.  

Além de terem refletido eficazmente sobre as ações realizadas também foram os próprios 

alunos que conduziram a sua investigação (no 1.º ciclo), criando momentos de aprendizagem 

espontânea, como foi o caso da conceção de dois gráficos de barras duplas distintos criados pelos 

dois grupos do 4.º ano.  

As situações contextualizadas permitiram, também, que os alunos compreendessem 

facilmente as finalidades de determinados conteúdos, nomeadamente, das ferramentas da OTD. 

Isto foi visível em vários momentos do Estudo, nomeadamente, nos momentos de exploração dos 

gráficos de linhas e da média aritmética, no 5.º ano, onde os alunos se basearam em várias 

situações familiares para melhor compreenderem o que estava a ser explorado. Os próprios alunos 

deste nível afirmaram, na ficha de metacognição, que a exploração do tema OTD através do estudo 

de situações da vida real os ajudou a compreender melhor os conteúdos, justificando que “a vida 

real ensina-nos mais coisas”. 

 

5.2.2. Quais as vantagens e as limitações do desenvolvimento do tópico relativo à OTD 
através do trabalho cooperativo? 

 

A OTD, sendo um tópico matemático que possibilita o trabalho cooperativo, permite o 

desenvolvimento de diversas competências sociais (Pereira,2009; Martins & Ponte,2010). No 

entanto, com o decorrer deste estudo, concluiu-se que, caso esta metodologia não esteja bem 

enraizada no quotidiano dos alunos, o trabalho em grupo pode não ser tão frutífero quanto deveria. 

Em ambos os níveis de ensino, esta metodologia teve as suas vantagens e limitações.  

No 1.º ciclo, mais propriamente no 1.º ano, o trabalho em grupo ofereceu várias 

complicações, uma vez que os alunos não estavam habituados a este método de trabalho. Durante 

o percurso, estes alunos tiveram diversas atitudes individualistas e competitivas, tais como, o facto 

de cada um querer ser o “porta-voz” do grupo para ter a oportunidade de preencher as fichas de 

trabalho e de competirem para ver qual deles conseguia pintar o maior número de símbolos para 

colocar no pictograma. 

No entanto, constatou-se que o facto de estarem divididos em grupos permitiu que 

houvesse, de forma um pouco “desordenada”, vários momentos de trocas de ideias intra e 

intergrupais, que acabaram por permitir que os objetivos delineados para este nível de ensino 
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fossem cumpridos. Denotou-se, ainda, que, a capacidade de trabalhar em grupo evoluiu 

positivamente ao longo das intervenções. 

O trabalho cooperativo configurou-se como uma mais-valia para o 4.º ano, visto que permitiu 

a interação entre os alunos no desenrolar da sua investigação estatística. Uma vez que este ano 

detém, já, um espírito de trabalho cooperativo bem enraizado, foi possível evidenciar, com clareza, 

as potencialidades do mesmo. Neste nível, foi visível a cumplicidade entre os diferentes elementos 

de cada grupo. Nos momentos de apresentação/discussão de trabalhos, os alunos auxiliavam os 

colegas, de modo a que o seu trabalho fosse apresentado corretamente. O facto de um aluno ter 

acompanhado o seu colega de grupo no seu momento de apresentação corroborou a ideia de que 

estes alunos já adquiriram a noção que, num trabalho cooperativo, todos se esforçam para 

alcançar um objetivo comum (Johnson & Johnson,1999, em Freitas & Freixo,2004).  

Contudo, e apesar de ambos os grupos deste nível terem atingido os objetivos pretendidos, 

no momento de correção das fichas de avaliação verifiquei que as notas de um dos grupos, apesar 

de não serem más, não corresponderam às minhas expectativas. Fazendo uma retrospetiva, 

constato que havia bastante dinamismo dentro do grupo em causa, o que pode ter conduzido a 

distrações por parte dos seus membros em momentos fulcrais do projeto.  

A turma do 5.º ano, inicialmente, estranhou a ideia de trabalhar em grupo na disciplina de 

matemática, onde, normalmente, se opta pela aprendizagem individualista. No decorrer das 

intervenções, constatou-se que o facto de estarem divididos em grupo, para alguns alunos, foi 

sinónimo de brincadeira e distração, especialmente nos momentos de correção das fichas de 

trabalho.  

Todos os grupos de trabalho cumpriram o que lhes foi proposto. No entanto, é 

imprescindível frisar a prestação de um dos grupos que demonstrou ser um verdadeiro grupo de 

aprendizagem cooperativa, uma vez que conseguiu alcançar a resolução correta de um problema, 

somente a partir da análise e exploração das sugestões proferidas pelos elementos do grupo, antes 

de terem sido fornecidas as ferramentas previstas para tal. 

O trabalho cooperativo nem sempre se revelou vantajoso. Num grupo do 5.º ano, ao qual 

pertencia o aluno que apresenta maior desembaraço nesta disciplina, esta metodologia tornou-se 

limitadora, uma vez que o aluno em causa realizou as tarefas sozinho, sem dar, aos colegas, a 

oportunidade de apresentarem as suas sugestões. Tal facto tornou-se infrutífero tanto para o aluno 
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em causa que teve ter colegas à sua volta a “incomodá-lo”, como para os restantes alunos que 

acabaram por adquirir uma postura passiva em algumas fases do Estudo.  

 

5.2.3. De que modo as especificidades de cada ciclo de ensino influenciaram o desenrolar 
do Estudo? 

 

As duas fases deste Estudo tiveram alguns contornos bastante distintos devido às 

caraterísticas próprias de cada ciclo de ensino. 

A principal diferença entre ambos os ciclos gerou-se na forma de exploração dos conteúdos.  

No 1.º ciclo foi possível explorar a OTD através de uma investigação estatística realizada 

pelos próprios alunos. Apesar de existir toda uma planificação e um conjunto de objetivos 

previamente delineados para este estudo, foram os alunos que conduziram todo o processo, tendo 

a possibilidade de explorar todas as etapas de uma investigação estatística (Martins & 

Ponte,2010). Isto foi possível devido às especificidades deste ciclo de ensino e à abertura do 

professor cooperante, que se mostrou sempre disponível e despendeu o tempo necessário para a 

plena execução do estudo. 

O 2.º ciclo, como é um nível bastante distinto do anterior, com caraterísticas muito próprias 

(polidocência e horários estipulados) apenas permitiu o desenvolvimento de uma exploração 

estatística, onde a maior parte dos dados analisados pelos alunos lhes foram facultados. Ao 

contrário do 1.º ciclo, onde os conteúdos foram surgindo “naturalmente” ao longo da investigação 

estatística, neste ciclo, os conteúdos tiveram que ser introduzidos, uma vez que o Programa de 

Matemática e a planificação da professora cooperante têm já definido o número de aulas 

dedicadas à exploração de cada conteúdo. Apesar da disponibilidade da professora cooperante, 

neste nível de ensino, as intervenções tiveram que seguir, de forma mais rigorosa, o tempo 

previamente previsto para cada conteúdo.  

Daqui emergem outras diferenças entre estes dois ciclos de ensino, tais como, o tempo 

dedicado a cada conteúdo e a possibilidade da existência de momentos de interdisciplinaridade. 

De facto, no 1.º ciclo foi possível despender mais tempo a cada conteúdo, o que possibilitou a 

existência de momentos de apresentação e discussão mais alargados e frutíferos e a apresentação 

de um maior número de relações entre a situação a explorar e outras situações externas ao estudo, 

que auxiliaram os alunos na consolidação de vários conteúdos. 
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5.2.4. Qual o impacto deste Estudo no desenvolvimento da prática profissional da estagiária? 

 

Durante todo o percurso académico, as oportunidades de ir para o terreno e pôr em prática 

algumas das coisas que aprendi, ao nível teórico, foram muito escassas e, de facto, este Estudo 

permitiu-me aprender muito. Esta aprendizagem realizou-se em vários níveis, nomeadamente, a 

nível profissional.  

Como exemplos, posso referir que, na primeira fase deste estudo, aprendi a trabalhar com 

dois níveis escolares ao mesmo tempo. Confesso que, inicialmente, tal facto me assustou, mas 

agora, sei que, apesar de ser mais difícil e cansativo, é muito aliciante encontrar e explorar um 

tema com dois anos em simultâneo. 

Aprendi, também, que “barulho” nem sempre é sinónimo de “distração” e que em diversas 

estratégias pedagógicas, nomeadamente nas investigações, o barulho é essencial para a troca de 

ideias e para a aquisição de conhecimento. 

Verifiquei que as diferenças entre ciclos oferecem papéis distintos ao professor e que, em 

cada ciclo, se trabalha e se lida com os alunos de forma distinta.  

As reuniões com a orientadora e com os professores cooperantes fizeram-me compreender 

a importância do trabalho em equipa, uma vez que, com a sua ajuda, consegui delinear estratégias 

pedagógicas mais interessantes e motivadoras. 

Este estudo permitiu-me, também, desenvolver algumas competências, não só, para saber 

lidar com os alunos, assim como, para realizar uma prática pedagógica contextualizada, 

consciente e reflexiva. 

 

5.3. Limitações do estudo 

 

Os resultados obtidos nas duas fases deste Estudo foram bastante positivos, no entanto, 

como em qualquer estudo, existiram alguns entraves que impediram um desenvolvimento mais 

aprofundado do mesmo. 

Neste, a principal limitação foi o fator “tempo”, em duas vertentes: o tempo previsto para 

as aulas de matemática, no 2.º ciclo, e o tempo de duração do próprio Estudo. 

No 2.º ciclo, o espartilhamento dos horários impede, muitas vezes, a conclusão de 

determinadas tarefas/ momentos e a consolidação de conhecimentos. Em algumas intervenções, 
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senti a falta de ter mais alguns minutos para terminar determinada tarefa ou discussão, cuja 

continuação numa intervenção seguinte não teria o mesmo impacto, pois seria descontextualizada. 

Relativamente ao tempo de duração do Estudo, considero que, sendo um estudo de ação, 

mas também de investigação, este foi demasiado curto, nomeadamente no 2.º ciclo. No entanto, 

ambos os professores cooperantes foram incansáveis neste ponto, disponibilizando o máximo de 

tempo exequível para este estudo. 

 

5.4. Recomendações para futuras investigações 
  

Ao longo deste estudo deparei-me com situações que gostaria de explorar e investigar, caso 

o fator “tempo” o permitisse. 

Deste modo, considero que seria interessante realizar uma investigação estatística, 

explorando todas as suas etapas, no 5.º ano, uma vez que, neste nível de ensino, os alunos adoram 

explorar situações do seu dia-a-dia e relacioná-las com outras situações que conhecem. Além 

disso, estas investigações auxiliam o professor a perceber que tipos de conhecimentos os alunos 

já detêm sobre os conteúdos próprios da OTD e oferecem, aos alunos, um papel ativo na 

construção do seu desenvolvimento, dando-lhes a oportunidade de desenvolverem a capacidade 

de resolver problemas estatísticos. 

Uma vez que este estudo se debruçou na metodologia de resolução de problemas, 

considero, também, que seria aliciante utilizar esta metodologia na abordagem de outros tópicos 

matemáticos, de forma a perceber a pertinência desta na exploração desses tópicos e na 

aprendizagem dos alunos. 
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Anexo 1: PowerPoint relativo à quinta pedagógica 
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Anexo 2: PowerPoint relativo às ferramentas próprias da OTD 
 

                                                   * Ferramentas previstas para o 1.º ano: 

Tally chart 

 

Gráficos de pontos (e posterior passagem a gráfico de barras) 

  

Pictogramas 
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* Ferramentas previstas para o 4.º ano: 

Gráficos de barras (duplos) 

 

Pictogramas 

 

Tabelas 
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Anexo 3: Ficha de trabalho do 1.º ano 
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Anexo 4: Texto produzido pelos alunos do 4.º ano que foi submetido no blogue 
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Anexo 5: Ficha de avaliação do 1.º ano 
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Anexo 6: Ficha de avaliação do 4.º ano 
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Anexo 7: Ficha de trabalho relativa aos gráficos de barras (parte realizada pelos alunos) 
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Anexo 8: Ficha de trabalho relativa aos gráficos de linhas (exemplo) 
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Anexo 9: PowerPoint relativo aos gráficos de linhas 
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Anexo 10: Ficha de trabalho relativa aos diagramas de caule-e-folhas 
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Anexo 11: PowerPoint relativo à Moda e à Média Aritmética 
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Anexo 12: Ficha relativa à exploração da Média Aritmética  
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Anexo 13: Parte da ficha de avaliação do 5.º ano, relativa ao tema OTD 
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Anexo 14: Ficha de metacognição 
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