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A	educação	matemática	é	um	elemento	chave	para	o	desenvolvimento	profissional.	Trata-se	de	um	dos	

instrumentos	mais	eficazes	para	 reduzir	a	pobreza,	a	exclusão	social	e	a	desigualdade,	uma	vez	que	a	

usamos	em	todos	os	domínios	das	nossas	vidas,	nas	atividades	práticas	do	dia	a	dia	e	no	trabalho,	na	

resolução	 de	 problemas,	 na	 gestão	 das	 economias	 pessoais,	 na	 organização	 das	 coisas	 e	 no	 uso	 de	

competências	matemáticas	diversas	num	grande	número	de	profissões.	

Os	futuros	professores	dos	anos	iniciais	(1.º	e	2.º	ciclos)	desempenham	um	papel	crucial	na	resposta	às	

necessidades	de	cada	aluno,	uma	vez	que	da	sua	ação	dependerá	o	futuro	deles.	Assumindo	as	diferenças	

individuais	entre	os	alunos	na	aprendizagem	da	matemática,	é	hoje	largamente	aceite	a	ideia	de	que	a	

ansiedade	em	matemática	causa	um	estado	emocional	negativo	em	relação	à	matemática	e	um	baixo	

desempenho	em	matemática.	 Embora	 seja	 normal	 que	um	 certo	 grau	de	pressão	motive	os	 alunos	 a	

estudar	e	a	se	concentrarem	nas	tarefas	propostas,	na	maioria	das	vezes	a	ansiedade	matemática	é	um	

fator	de	risco	para	os	alunos	na	aprendizagem	da	matemática.	Nestes	termos,	enquanto	educadores,	o	

nosso	objetivo	deve	ser	explorar	novas	ferramentas	para	reduzir	a	ansiedade	matemática	no	ensino	da	

disciplina	 nos	 anos	 iniciais.	 Entre	 diversas	 abordagens	 metodológicas	 disponíveis,	 optou-se	 pela	

aprendizagem	invertida,	com	recurso	a	robôs,	como	um	meio	viável	para	reduzir	o	nível	de	ansiedade	

matemática	dos	alunos	dos	anos	iniciais.	

O	principal	objetivo	deste	projeto	é	desenvolver	 futuros	professores	dos	anos	 iniciais	que	 frequentam	

programas	de	formação	inicial,	no	sentido	de	conhecerem	estratégias	que	promovam	uma	aprendizagem	

da	matemática	significativa	e	prazerosa,	contribuindo	assim	para	 reduzir	a	ansiedade	em	matemática.	

Para	isso,	este	projeto,	com	a	duração	de	dois	anos,	planeia	realizar	as	seguintes	tarefas:	

• Currículo	modular	baseado	em	aprendizagem	invertida,	incluindo	práticas	de	aprendizagem	em	

contexto		

• Videoteca	com	indicações	para	uso	de	robôs	no	ensino	de	matemática	no	1.º	ciclo		

Especificamente,	o	projeto	visa	atingir	os	seguintes	objetivos:	

	
• Consciencializar	os	futuros	professores	sobre	a	ansiedade	matemática		

• Apoiar	futuros	professores	para	virem	a	enfrentar	os	desafios	de	ensinar	crianças	com	AM	
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• Preparar	futuros	professores	com	tarefas	matemáticas	inovadoras	que	possam	ser	usadas	para	

promover	a	aprendizagem	de	crianças	com	AM		

• Obter	dados	genuínos,	válidos	e	confiáveis,	sobre	as	necessidades	dos	futuros	professores	sobre	

o	ensino	de	crianças	com	ansiedade	matemática	no	processo	de	aprendizagem	

	

	
ANSIEDADE	MATEMÁTICA	
	

Lição	1	
		

Tópico:	O	conceito	de	ansiedade	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Compreender	 os	 principais	
conceitos,	 teorias,	 métodos	
de	investigação	e	resultados	
da	ansiedade		

• Conhecer	as	relações	ente	os	conceitos	de	educação	e	de	ansiedade	
• Comunicar	e	analisar,	com	rigor,	informação	sobre	a	ansiedade	na	educação	

Abordagem	Metodológica:	Trabalho	individual,	trabalho	de	grupo,	discussão	coletiva;	aprendizagem	

colaborativa.	
Atividades	de	Ensino-Aprendizagem:	

Antes	da	Lição,	os	futuros	professores	usam	materiais	de	ensino	disponibilizados	online	para	aprender	

sobre	o	tópico.		
	

	Na	Lição		

• Os	futuros	professores	são	solicitados	a	pensar	sobre	a	ansiedade	e	a	procurar	conexões	com	

palavras	associadas.	Para	isso,	os	futuros	professores	fazem	uma	lista	dessas	palavras.		

• Em	pequenos	grupos,	os	futuros	professores	partilham	e	discutem	as	listas	de	palavras.		

• Os	futuros	professores	encontram	palavras	comuns	e	diferentes	e	discutem	as	mais	adequadas.		

MÓDULO	1	



	

	

• Os	futuros	professores	geram	uma	lista	de	palavras-chave	sobre	o	conceito	de	ansiedade,	a	

partir	das	listas	anteriores	e	de	contributos	teóricos	(definições,	casos,	sintomas,	etapas	de	

ansiedade,	etc).		

• Os	futuros	professores	preparam,	apoiados	numa	imagem,	uma	sistematização	do	conceito	de	

ansiedade.		

• Os	grupos	apresentam	as	sistematizações	construídas.		

	

Avaliação		

Autoavaliar	sistematicamente	a	ansiedade	matemática	no	ensino	à	luz	dos	conhecimentos,	compreensões	
e	competências	desenvolvidos	

Planear	a	sua	prática	de	ensino	usando	conhecimentos,	compreensões	e	competências	desenvolvidos.	

	

Marco	Teórico	

O	Conceito	de	Ansiedade	

A	ansiedade	pode	ser	entendida	como	inquietação,	hesitação	e	medo	quando	o	indivíduo	é	confrontado	

com	o	estímulo,	embora	este	não	saiba	o	motivo	(Kutluca,	Alpay	&	Kutluca,	2015).	A	ansiedade	pode	ser	

resultado	de	conflito	ou	bloqueio	e,	muitas	vezes,	reflete	uma	tensão	interna	desconhecida	e	mal-estar	

(Aydın,	Delice,	Dilmaç	&	Ertekin,	2009).	A	ansiedade	é	“um	medo	vago	sem	se	saber	qual	é	o	verdadeiro	

problema”	(Morgan,	2019).	A	ansiedade	é	uma	emoção	que	se	caracteriza	por	um	conjunto	de	reações	a	

determinada	 coisa	 ou	 contexto	 (Mendes	 &	 Carmo,	 2014).	 Essas	 reações	 podem	 ser	 fisiológicas	

desagradáveis	 (por	 exemplo,	 taquicardia,	 sudorese,	 extremidades	 frias),	 comportamentos	 de	 fuga	 e	

produção	de	 autoatribuição	negativa	 e	 atribuição	negativa	 (Carmo	&	Ferraz,	 2012:	Mendes	&	Carmo,	

2014).	Enquanto	a	ansiedade	surge	com	sentimentos	de	pessimismo	e	falta	de	esperança	em	relação	ao	

futuro,	a	pessoa	ansiosa	sente-se	fisicamente	e	emocionalmente	pressionada	e	desapoiada	(Alpay,	2004).	

Níveis	 normais	 de	 ansiedade	 estão	 presentes	 em	 todas	 as	 pessoas	 e	 são	 necessários	 para	 lidar	 com	

algumas	situações	do	quotidiano.	No	entanto,	o	aumento	do	nível	de	ansiedade	pode	 impedir	que	os	

alunos	 aprendam	 convenientemente.	 Nesse	 caso,	 a	 aprendizagem	 torna-se	 difícil,	 os	 alunos	 podem	

perder	fluência	mental,	sentir	que	não	sabem,	conduzindo	ao	fracasso	(Baylan,	2020;	Davarcıoğlu,	2008;	

Gündüz-Çetin,	2020).		

	



	

	

	

Lição	2	
	

Tópico:	A	essência	da	ansiedade	matemática	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Conhecer	aspetos	teóricos	e	casos	práticos	sobre	a	ansiedade	matemática		
• Conhecer	as	inter-relações	entre	ansiedade	matemática	e	educação	matemática		
• Partilhar	experiências	próprias	de	ansiedade	matemática,	promovendo	assim	a	empatia	com	os	

alunos		
• Desenvolver	 competências	 para	 atuar	 no	 campo	 da	 educação,	 com	 destaque	 na	 ansiedade	

matemática.	

Abordagem	Metodológica:	Trabalho	individual,	trabalho	de	grupo,	discussão	coletiva;	aprendizagem	

colaborativa.	

Atividades	de	Ensino-Aprendizagem:	

Antes	da	Lição,	os	 futuros	professores	usam	materiais	de	ensino	disponibilizados	online	para	aprender	
sobre	o	tópico.		

	Na	Lição		

• Os	futuros	professores	são	convidados	a	identificar	a	ansiedade	em	matemática	que	sentiram	

ou	que	observaram	quando	frequentaram	o	1.º	ciclo.		

• Os	futuros	professores	refletem	e	relatam.	pelo	menos.	3	fatores,	estímulos	ou	situações	que	

desencadearam	ansiedade	na	matemática	no	1.º	ciclo.		

• Os	futuros	professores	discutem	as	suas	respostas	em	pequenos	grupos,	seguida	de	uma	

discussão	coletiva	sobre	a	ansiedade	que	relataram.	A	discussão	deve	promover	a	transição	do	

relato	de	sentimentos	de	ansiedade	para	a	sua	análise	enquanto	futuros	professores.		

• Depois	de	refletirem	sobre	a	ansiedade	experimentada	em	matemática,	os	futuros	professores	

sistematizam	aprendizagens	através	da	apresentação	A	essência	da	ansiedade	matemática.		
Avaliação	

Autoavaliar	a	sua	própria	prática	pedagógica	à	 luz	dos	conhecimento,	 ,	compreensões	e	competências	
desenvolvidos,	revelando	ter	consciência	sobre	a	influência	da	ansiedade	matemática	na	escola		

Planear	a	sua	prática	de	ensino	usando	conhecimentos,	compreensões	e	competências	desenvolvidos.	

Marco	Teórico		



	

	

A	essência	da	ansiedade	matemática	

A	ansiedade	matemática	é	uma	condição	que	se	manifesta	na	forma	de	resolver	problemas	matemáticos	

na	vida	escolar	ou	no	quotidiano	de	um	indivíduo,	e	na	tensão	emocional	ou	perturbação	na	realização	

de	 atividades	matemáticas	 (Tobias,	 1993).	 É	 referida	 como	 uma	 sensação	 de	 desconforto	 que	 ocorre	

quando	os	alunos	precisam	de	realizar	tarefas	matemáticas	(Ma	&	Xu,	2004).	A	ansiedade	matemática	

está	relacionada	com	conceitos	como	os	de	medo,	preocupação	e	mal-estar	(Baloğlu,	2001).	A	ansiedade	

matemática	pode	ser	entendida	como	“preocupação,	medo	e	agressividade	que	surgem	 junto	com	os	

sintomas	físicos	observados	ao	lidar	com	a	matemática”	(Sherman,	1976).	A	ansiedade	matemática	ocorre	

quando	o	medo	é	revelado	fisicamente	e	se	revela	em	manifestações	corporais	como	tremores,	rubor,	

dificuldade	em	respirar,	palpitações	cardíacas	e	desmaios	etc.	(Davarcıoğlu,	2008).	Ansiedade	matemática	

como	medo	cria	uma	sensação	irritante	no	aluno	ao	lidar	com	a	matemática.	As	principais	características	

desse	 estado	 de	 desconforto	 incluem	 antipatia,	 preocupação	 e	 medo,	 com	 manifestações	

comportamentais	específicas,	como	tensão,	frustração,	angústia,	insegurança	e	desorganização	mental.	

(Sarigöl,	2019).	Os	fatores	que	afetam	a	ansiedade	matemática	são	idade,	sexo,	atitudes	dos	pais,	nível	

socioeconómico,	 número	 de	 irmãos	 e	 sucesso	 escolar	 (Yenilmez	&	Özbey,	 2006).	 Uma	 diminuição	 da	

autoestima	 e	 do	 prazer	 de	 aprender,	 medo	 e	 sentimentos	 de	 vergonha	 também	 agravam,	

significativamente	a	ansiedade	matemática	(Aydın,	2011).	As	principais	razões	da	ansiedade	matemática	

sãp	listadas	a	seguir: 
• •	Características	emocionais	e	psicológicas	do	aluno,	sentido	de	autoestima,	expectativas	de	

sucesso		
• Atitudes	negativas,	preconceitos	e	medos	dos	alunos	em	relação	à	matemática	
• Atitudes	dos	pais,	pressão,	social	
• A	natureza	abstrata	dos	conceitos	matemáticos		
• Criar	a	ideia	de	que	"fazer	matemática	requer	uma	habilidade	especial"	
• Atitudes	negativas	de	alguns	professores	em	virtude	do	tipo	de	trabalho	que	desenvolvem	em	

lição		
• Ansiedade	 de	 alguns	 professores	 sobre	 matemática	 e	 o	 ensino	 da	 matemática	 (Alkan,	 2019;	

Baylan,	2020;	Beilock,	Gunderson,	Ramirez,	&	Levine,	2010;	Delioğlu,	2017;	Deniz	&	Üldaş,	2008;	
Ergenç,	 2011;	 Gündüz-Çetin,	 2020;	 Hannula,	 2006;	 Hlalele,	 2012;	 Lazarus,	 1974;	 Sade,	 2020;	
Sarıgöl,	2019;	Shields-Darla,	2006;	Uusimaki	e	Nason,	2004;	Yıldırım, 2016).	

Um	 aluno	 ansioso	 por	 	 causa	 da	matemática	 experimenta	 a	matemática	 com	 um	 sentimento	 de	
aversão	ou	preocupação	e	isso	afeta	os	seus	valores	fisiológicos,	como	frequência	cardíaca,	ativação	
neural	e	cortisol	(Faust,	Ashcraft,	1996;	Lyons	&	Beilock,	2012b).	Alunos	mais	ansiosos	por	causa	da	
matemática	revelam	frequências	cardíacas	aumentadas	(Faust,	Ashcraft,	1996)	e,	face	a	uma	tarefa	



	

	

matemática,	mostram	ativações	neurais	semelhantes	àquelas	encontradas	quando	sentem	dor	física	
(Lyons	&	Beilock,	2012b).	As	causas	para	a	ansiedade	matemática	podem	ser	ambientais	(experiências	
matemáticas	 negativas,	 professores	 que	 não	 agradam),	 pessoais	 (falta	 de	 confiança,	 baixa	
autoestima),	 discalculia	 ou	 déficits	 cognitivos.	 Fatores	 emocionais,	 como	 ansiedade	 geral	 ou	
autoestima	baixa,	 também	desempenham	um	papel	 importante	 (Orly-Rubinsten	&	Tannock,	2010;	
Dowker	et	al.,	2016).	Os	sintomas	de	ansiedade	matemática	incluem:		

• Sintomas	emocionais:	sensação	de	insegurança;	falta	de	confiança;	medo	de	errar	
• Sintomas	físicos:	coração	acelerado;	respiração	irregular;	suor;	tremores;	roer	as	unhas;	

sensação	de	vazio	no	estômago;	náusea	
• Frustração	por	não	ter	sucesso	em	matemática	
• Dificuldade	em	resolver	tarefas	matemáticas.	
• Confuso	e	com	vontade	de	desistir	
• Muito	agitado	antes	e	durante	os	momentos	de	avaliação	
• Ausente	em	sala	de	lição.		

LIÇÃO	3	
	

Tópico:	Ensino	/	aprendizagem	de	matemática	para	diminuir	a	ansiedade	matemática	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Conhecer	aspetos	de	natureza	teórica	e	prática	sobre	a	ansiedade	matemática	
• Ser	capaz	de	analisar	e	avaliar	situações	para	diminuir	a	ansiedade	matemática	
• Ser	 capaz	 de	 tomar	 decisões	 relativamente	 a	 situações	 concretas	 de	 ensino	 da	 matemática,	

garantindo	o	desenrolar	do	processo	de	ensino	num	ambiente	de	aprendizagem	adequado	
• 	Ser	 capaz	 de	 analisar	 aspetos	 que	 influenciam	 o	 envolvimento	 dos	 alunos	 nas	 liçãos	 e	 o	 seu	

desempenho	académico,	selecionando	estratégias	para	diminuir	a	ansiedade	matemática	

Abordagem	Metodológica:	Trabalho	individual,	trabalho	de	grupo,	discussão	coletiva;	aprendizagem	

colaborativa.	
Atividades	de	Ensino-Aprendizagem:	

Antes	da	Lição,	os	 futuros	professores	usam	materiais	de	ensino	disponibilizados	online	para	aprender	
sobre	o	tópico.		

Na	Lição		
• Os	futuros	professores	são	inicialmente	convidados	a	refletir	sobre	os	tópicos:	Ensino	/	

aprendizagem	de	matemática	sem	ansiedade	e	ensino	/	aprendizagem	de	matemática	com	
ansiedade.	Depois	são	desafiados	a	pensar	em	diferenças	entre	o	ensino	/	aprendizagem	de	
matemática	com	/	sem	ansiedade,	por	exemplo,	alunos	com	/	sem	ansiedade	em	matemática,	
professores	com	/	sem	ansiedade	em	matemática	e	/	ou	ensino	de	conteúdos	matemáticos	com	
/	sem	ansiedade.		



	

	

• Em	grupo,	os	futuros	professores	constroem	dois	casos	em	educação	matemática:	Ensino	/	
aprendizagem	de	matemática	sem	ansiedade	e	ensino	/	aprendizagem	de	matemática	com	
ansiedade.		

• Após	a	discussão	coletiva	dos	trabalhos	de	grupo,	os	futuros	professores	sistematizam	as	suas	
aprendizagens	apoiados	na	apresentação	de	ensino	/	aprendizagem	da	matemática	para	
diminuir	a	ansiedade	matemática.	Durante	a	apresentação,	os	futuros	professores,	
individualmente,	selecionam	e	anotam	conhecimentos	importantes,	refletidos	por	si	próprios.		

• 	Em	grupo,	os	futuros	professores	discutem	os	seus	registos,	fazem	alterações	e	preparam	uma	
apresentação.		

	

Avaliação	

Autoavaliar	a	sua	própria	prática	pedagógica	à	 luz	dos	conhecimento,	 ,	compreensões	e	competências	
desenvolvidos,	revelando	ter	consciência	sobre	a	influência	da	ansiedade	matemática	na	escola		

Planear	a	sua	prática	de	ensino	usando	conhecimentos,	compreensões	e	competências	desenvolvidos.	

Marco	Teórico	

Ensino	/	aprendizagem	de	matemática	para	diminuir	a	ansiedade	matemática	

A	ansiedade	da	matemática,	que	incomoda	os	alunos,	faz	com	que	o	aluno	tenha	medo	e	não	participe	

das	atividades	da	lição.	Além	disso,	a	ansiedade	pode	fazer	com	que	os	alunos	odeiem	a	matemática	e	

isso	tenha	como	consequência	o	aumento	do	insucesso	escolar	(Alkan,	2010).	A	ansiedade	matemática	é	

uma	reação	emocional	negativa	caracterizada	por	sentimentos	de	mal-estar	em	situações	que	envolvem	

a	resolução	de	tarefas	matemáticas.	Pessoas	com	alta	ansiedade	matemática	tendem	a	evitar	situações	

que	envolvam	matemática	e	carreiras	relacionadas	com	a	matemática	(Menon	et	al,	2012).	A	ansiedade	

matemática	é	um	senti	

• lidar	com	conceitos	matemáticos		
• resolver	problemas	do	quotidiano	e	problemas	de	contexto	matemático	s	 (Şahin,	2000;	Aydın,	

2011;	Richardson	&	Suinn,	1972).	

A	ansiedade	matemática,	que	é	um	obstáculo	à	aprendizagem	dos	alunos,	pode	ser	vista	como	"relutância	

em	lidar	com	números	ou	incapacidade	de	utilizar	operações	matemáticas	ou	medo	de	resolver	problemas	

do	quotidiano"	(Alkan,	2011).	A	ansiedade	matemática	surge,	pois,	como	pânico,	insegurança,	paralisia	e	

desorganização	 mental	 que	 afeta	 algumas	 pessoas	 quando	 são	 desafiadas	 a	 resolver	 um	 problema	

matemático	(Sheila	Tobias	&	Carol	Weissbrod,	1980).	

	

	



	

	

Lição	4	
	

Tópico:	Estratégias	para	diminuir	a	ansiedade	matemática	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Aplicar	o	conhecimento	sobre	a	ansiedade	matemática	para	o	planear	o	ensino	/	aprendizagem	
da	matemática		

• Integrar	ideias	sobre	a	ansiedade	na	compreensão	dos	processos	de	educação	matemática	com	o	
intuito	da	diminuição	da	ansiedade	matemática	

• Ser	 capaz	 de	 selecionar	 e	 planear	 estratégias	 de	 ensino	 que	 permitam	 gerir	 situações	 de	
ansiedade	matemática		

• Refletir	 sobre	 os	 resultados	 do	 processo	 de	 ensino/aprendizagem	 tendo	 em	 vista	 o	
desenvolvimento	de	conhecimentos	e	competências	profissionais		

• •	Ser	 capaz	de	 tomar	decisões	didáticas	em	situações	de	ensino	da	matemática,	 garantindo	o	
desenvolvimento	do	processo	de	ensino	e	o	ambiente	de	aprendizagem	

• Utilizar	 conhecimentos	 desenvolvidos	 sobre	 a	 ansiedade	 matemática	 na	 sua	 própria	 prática	
pedagógica	

	

Abordagem	Metodológica:	Trabalho	individual,	trabalho	de	grupo,	discussão	coletiva;	aprendizagem	

colaborativa.	
Atividades	de	Ensino-Aprendizagem:	

Antes	da	Lição,	os	 futuros	professores	usam	materiais	de	ensino	disponibilizados	online	para	aprender	
sobre	o	tópico.	

Na	Lição		
• O	grupo	de	futuros	professores	escolhe	uma	situação	da	prática	implementada	para	diminuir	a	

ansiedade	da	matemática	nas	escolas	do	1.ç	ciclo:	
1. Apoiar	as	crianças	no	seu	trabalho,	atendendo	às	suas	necessidades	para	que	se	sintam	mais	

capazes.	
2. Iniciar	com	os	 tópicos	mais	 fáceis	e	ordene	os	 tópicos	de	 fácil	para	difícil	para	acautelar	as	

possíveis	dificuldades.	
3. Motive	os	alunos	para	que	tenham	sucesso.	
4. Utilize	 representações	matemáticas	 significativas	 para	 os	 alunos	 de	 conceitos	matemáticos	

abstratos,	recorrendo,	por	exemplo,	a	jogos.	
5. Promova	trabalho	em	grupo	para	aumentar	a	confiança	e	o	sentimento	de	pertença.		
6. Colabore	com	os	pais	para	diminuir	a	tensão	em	casa.		
7. Reconheça	o	trabalho	realizado	pelos	alunos	e	comunique-o.	



	

	

8. Desafie	os	alunos	para	que	tenham	uma	participação	ativa	na	lição.	

	

• 	Os	futuros	professores	constroem,	em	grupo,	propostas	para	situações	hipotéticas	de	sala	lição	
de	matemática.	Os	futuros	professores	simulam	o	resultado	do	seu	trabalho	de	grupo.	

	

Avaliação:	

Autoavaliar	a	sua	própria	prática	pedagógica	à	 luz	dos	conhecimento,	 ,	compreensões	e	competências	
desenvolvidos,	revelando	ter	consciência	sobre	a	influência	da	ansiedade	matemática	na	escola		

Planear	a	sua	prática	de	ensino	usando	conhecimentos,	compreensões	e	competências	desenvolvidos.	

Marco	Teórico:		

Estratégias	para	diminuir	a	ansiedade	matemática	

Para	 diminuir	 a	 ansiedade	 dos	 alunos	 com	 a	 matemática,	 podem	 ser	 utilizadas:	 técnicas	 de	
aconselhamento	e	 técnicas	para	desenvolver	capacidades	matemáticas	 (Baloğlu,	2001).	As	 técnicas	de	
aconselhamento	são	eficazes	com	alunos	com	baixos	níveis	de	ansiedade,	mas	não	 foi	 relatado	muito	
benefício	 para	 alunos	 com	 ansiedade	 elevada	 (Mathison,	 1977;	 citado	 por.	 Keçeci,	 2011).	 Um	 fator	
importante	no	desenvolvimento	da	ansiedade	matemática	é	o	medo	dos	alunos	cometerem	erros	nas	
lições	de	matemática	(Zakaria	&	Nordin,	2008).		

Por	isso,	os	professores	devem	criar	um	ambiente	de	sala	de	lição	tolerante	e	de	apoio	para	permitir	que	
os	alunos	reduzam	o	medo	de	cometer	erros	e	respondam	ao	solicitado.	Os	futuros	professores	devem	
aprender	a	aproveitar	os	erros	para	a	aprendizagem,	não	os	ignorando	ou	estigmatizando	(Keçeci,	2011).	
O	 comportamento	 e	 as	 atitudes	do	professor	 e	 o	 ambiente	de	 sala	 de	 lição	desempenham	um	papel	
fundamental	no	desenvolvimento	da	ansiedade	matemática.	A	 razão	é	que	a	maioria	dos	alunos	 com	
ansiedade	matemática	afirma	ter	ansiedade	como	resultado	de	comportamentos	rudes	e	humilhantes	
dos	professores	(Baydar	&	Bulut,	2002).	A	atitude	negativa	do	professor	faz	com	que	o	aluno	se	afaste	
primeiro	do	professor,	depois	da	matemática	e,	por	fim,	da	escola	(Baloğlu	&	Koçak,	2006).		

Por	outro	lado,	o	fato	de,	por	vezes,	os	professores	focarem	toda	a	sua	atenção	e	interesse	em	um	aluno	
ou	grupo	de	alunos	 também	pode	originar	nos	outros	alguma	ansiedade	por	 sentirem	o	 seu	 trabalho	
menos	valorizado	(Baydar	&	Bulut,	2002).	Foi	relatado	que	os	alunos	que	estavam	fora	da	atenção	e	do	
interesse	do	professor	não	conseguiam	compreender	tão	bem	e	pensavam	que	não	conseguiriam.	A	falta	
de	interesse	na	lição	traz	consigo	o	fracasso.		

Para	prevenir	tais	situações,	recomenda-se	que	o	professor	tente	dar	voz	e	responsabilidade	igual	a	todos	
os	alunos,	de	forma	alternada,	dentro	e	fora	da	lição	(Keçeci,	2011).	As	avaliações	com	tempo	limitado	
constituem	um	fator	promotor	da	ansiedade	na	matemática	(Hembre,	1990;	Jackson	e	Leffingwell,	1999).	
Portanto,	 os	 professores	 devem	 diversificar	 os	 instrumentos	 de	 avaliação,	 como	 projetos,	 pesquisas,	
trabalhos	de	casa,	trabalhos	em	grupo,	autoavaliação	e	observação	de	lição,	além	de	provas	escritas	ou	
orais.	De	acordo	com	os	resultados	da	investigação,	os	futuros	professores	devem	ter	possibilidade	de	ter	
diversas	intervenções	na	prática	profissional	tendo	em	vista	a	diminuição	da	ansiedade	em	matemática.	



	

	

	

	

	
A	 UTILIZAÇÃO	 DA	 ROBÓTICA	 NA	 EDUCAÇÃO	 MATEMÁTICA	 NO	 1.º	 CICLO	 DO	 ENSINO	
BÁSICO.	
	

Lição	1	
	

Tópico:	Matemática	 e	 Pensamento	
Computacional	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Compreender	o	conceito	de	
pensamento	computacional.	

• Envolver	 no	 pensamento	
computacional,		

• Reconhecer	o	pensamento	computacional	na	matemática	

• Aplicar	o	pensamento	computacional	na	educação	matemática	

	

Abordagem	 Metodológica:	 Trabalho	 individual,	 discussão,	 perguntas	 e	 respostas.	 Aprendizagem	
colaborativa.	

Atividades	de	Ensino	e	Aprendizagem:	

Antes	da	lição,	Os	futuros	professores	fazem	leituras	sobre	pensamento	computacional.	Também	terão	
disponíveis	 recursos	 “online”	 para	 aprofundar	 conceitos.	 Também	 terão	 acesso	 a	 vídeos	 sobre	
pensamento	computacional.	

Na	lição	

• No	início	da	lição,	os	futuros	professores	serão	divididos	em	grupos	de	quatro.		

• Em	 pequeno	 grupo,	 discutirão	 as	 características	 básicas	 e	 os	 componentes	 do	 pensamento	
computacional.	 Também	 refletiram	 sobre	 semelhanças	 e	 diferenças	 entre	 o	 pensamento	
computacional	e	outras	formas	de	pensamento.		

• Em	 pequeno	 grupo	 discutem	 como	 o	 pensamento	 computacional	 e	 a	 matemática	 estão	
relacionados.	Tirarão	notas	para	preparar	a	discussão	em	grande	grupo.	

• 	O	instrutor	irá	monitorizar	as	discussões	em	grupo,	responder	às	questões	e	fornecer	feedback.	

MÓDULO	2	



	

	

• Durante	toda	a	discussão	em	grupo,	os	futuros	professores	partilharão	as	suas	notas	com	o	resto	
da	turma.		

• Após	a	partilha	dos	futuros	professores,	o	professor	resumirá	os	aspetos	básicos	do	pensamento	
computacional	e	como	a	matemática	e	o	pensamento	computacional	se	integram.		

• Depois,	 os	 futuros	 professores	 voltarão	 a	 trabalhar	 em	 pequeno	 grupo	 para	 projetar	 uma	
atividade	 de	 ensino	 e	 aprendizagem	 para	 trabalhar	 com	 crianças	 do	 1.º	 CEB	 o	 pensamento	
computacional	no	ensino	da	matemática.		

• Cada	grupo	apresentará	um	primeiro	esboço	da	sua	proposta	de	atividade.		

• O	professor	monitorizará	o	seu	progresso	e	fornecerá	feedback	quando	necessário.		

• As	propostas	de	atividades	serão	partilhadas	em	grande	grupo.	Os	futuros	professores	discutirão	
as	atividades	apresentadas.	

• As	atividades	serão	publicadas	online.	

• No	final,	escreverão	um	artigo	de	reflexão	sobre	o	pensamento	computacional	e	a	sua	relevância	
no	ensino	da	matemática.		

	

Avaliação:	Mobilizam-se	quarto	estratégias	de	avaliação.	

• A	avaliação	pelos	pares,	necessária	para	determinar	como	os	grupos	trabalharam	

• A	autoavaliação,	necessária	para	determinar	a	avaliação	individual	do	progresso	de	cada	um	

• Monitorização	da	escrita	do	artigo,	essencial	para	compreender	o	processo	de	trabalho	do	grupo	

• A	avaliação	do	artigo,	utilizada	para	avaliar	as	atividades	propostas	

Marco	Teórico:	

O	pensamento	computacional	é	uma	habilidade	necessária	para	todos	os	indivíduos,	independentemente	

do	seu	foco	profissional.	Muitos	argumentam	que	apenas	os	informáticos	precisam	usar	as	ferramentas	

do	pensamento	computacional.	Para	outros,	o	pensamento	computacional	é	um	conceito	fundamental	

que	pertence	exclusivamente	 às	 ciências	 da	 computação.	No	entanto,	 adultos	 e	 crianças	precisam	de	

pensamento	computacional	para	ler	e	realizar	operações	aritméticas	básicas	para	o	pensamento	analítico	

(Beecher,	2017).	"O	pensamento	computacional	é	uma	espécie	de	pensamento	analítico"	(Wing,	2008,	p.	

3717).	 O	 pensamento	 computacional	 é	 uma	 mais-valia	 para	 gerar	 soluções	 eficazes	 para	 muitos	

problemas.	 O	 Pensamento	 Computacional	 é	 a	 forma	 de	 pensar	 algoritmicamente,	 que	 se	 torna	 tão	

importante	como	realizar	experiências	científicas,	 realizar	arte	ou	resolver	um	problema	de	geometria	

desafiante.	 Apoia	 o	 indivíduo	 a	 pensar	 como	 um	 cientista	 informático	 (Grover	 &	 Pea,	 2013).	 Como	



	

	

elemento	crítico	da	estrutura	cognitiva	humana,	o	pensamento	computacional	 tem	os	seus	elementos	

únicos	com	características	distintas	(Riley	&	Hunt,	2014).	

O	 pensamento	 computacional	 é	 uma	 parte	 indispensável	 do	 ensino	 da	matemática.	 Os	 currículos	 de	

matemática	devem	dar	uma	grande	ênfase	na	ligação	do	pensamento	computacional	e	da	aprendizagem	

matemática.	 Tais	 currículos	 serão	capazes	de	 forçar	a	 relação	entre	o	pensamento	computacional	e	a	

matemática.	Além	disso,	sugere-se	que	uma	forte	ênfase	no	pensamento	computacional,	ajudará	a	chegar	

a	 um	 maior	 número	 de	 alunos	 e	 professores.	 Talvez,	 mais	 importante	 ainda,	 os	 alunos	 tenham	 a	

oportunidade	de	pensar	como	um	cientista	informático,	bem	como	um	matemático	(Weintrop,	Beheshti,	

Horn,	Orton,	Jona,	Trouille,	&	Wilensky,	2016).		

O	pensamento	computacional	pode	ser	 trabalhado	através	da	matemática.	 	Muitos	dos	problemas	da	

robótica,	da	codificação	e	do	pensamento	computacional	andam	de	mãos	dadas	com	a	matemática.	A	

robótica	é	vista	 como	uma	 ferramenta.	O	ensino	da	 ciência	e	da	matemática	beneficia	da	análise	das	

formas	de	raciocínio	matemático	usado	na	ciência	e	da	coordenação	do	ensino	da	matemática	e	da	ciência	

nas	escolas.	Esta	coordenação	é	particularmente	útil	na	educação	das	crianças	1.º	CEB.	

A	investigação	em	Educação	Matemática	teve	um	rápido	e	inesperado	sucesso	internacional,	com	muito	

poucos	precedentes	no	mundo	da	ciência.	Em	menos	de	meio	século,	uma	disciplina	científica	autónoma	

com	revistas,	conferências	e	publicações	próprias,	aplicando	critérios	rigorosos	a	que	todos	os	académicos	

e	investigadores	do	mundo	são	sujeitos,	conduzindo	a	cursos	específicos	que	se	realizam	há	décadas	em	

faculdades	universitária,	especializações,	mestrados	e	doutoramentos.	

Uma	 das	metodologias	mais	 utilizadas	 em	muitos	 países,	 como	 na	 Itália,	 para	 o	 desenvolvimento	 de	

atividades	pedagógicas	relacionadas	com	a	matemática	é	a	aprendizagem	baseada	em	projetos	(PBL	–	

Project	 Based	 Learn).	 Seguindo	 a	 convicção	de	 que	o	 ensino	 aprendizagem	 tradicional	 da	 ciência	 não	

estimula	 a	 curiosidade	 sobre	 eventos	 naturais	 e	 tudo	 o	 que	 está	 relacionado	 com	 a	 fenomenologia	

observada.	As	aplicações	práticas	e	a	utilização	de	contextos	reais	devem	ser	o	"ponto	de	partida"	para	o	

desenvolvimento	da	ideia	científica.		

Matemática	e	Pensamento	Computacional	 cruzam-se	em	muitos	aspetos.	 Em	ambos	as	 competências	

como	 abstração,	 generalização,	 decomposição,	 pensamento	 algorítmico	 e	 depuração	 são	 necessárias	

(Atmatzidou	&	Demetriadis,	2016).	A	robótica	e	a	introdução	do	pensamento	computacional	possibilitam	

melhorar	as	habilidades	dos	alunos	para	processar	sistematicamente	tarefas	e	desenvolver	os	comandos	



	

	

de	codificação	sequencial	passo	a	passo	(Chalmers,	2018),	além	disso,	os	alunos	mais	pequenos	podem	

melhorar	a	sua	motricidade	fina	enquanto	montam	robôs	como	o	Lego	WeDo.		

	

A	 robótica	 pode	 ser	 uma	boa	oportunidade	para	 introduzir	 aos	 alunos	 o	 pensamento	 computacional,	

considerando	que	os	 alunos	de	diferentes	 idades	 e	 sexos	 podem	aprender	 e	 desenvolver	 e	 atingir	 os	

mesmo	nível	de	pensamento	computacional.	No	entanto,	podem	ser	necessários	diferentes	métodos	de	

ensino	 e	 aprendizagem	 (Daniela	 &	 Strods,	 2019a).	 Claro	 que	 a	 programação	 é	 uma	 grande	 parte	 da	

robótica,	 bem	 como	 a	 matemática.	 Pode	 parecer	 complicado,	 no	 entanto,	 hoje	 em	 dia	 existem	

possibilidades	de	programação	pro	blocos,	como	por	exemplo	a	 interface	do	Lego	WeDo,	que	tornam	

possível	que	mesmo	alunos	mais	pequenos	consigam	programa-los.	Além	disso,	dão	a	possibilidade	de	se	

concentrar	no	desenvolvimento	das	competências	de	pensamento	computacional	dos	alunos	(Bers	et.al,	

2014),	 bem	 como	 melhorar	 as	 suas	 competências	 matemáticas	 e/ou	 mostrar-lhes	 como	 as	 suas	

competências	podem	ser	usadas	noutros	contextos.	

	
Lição	2	
	

Tópico:	Princípios	Básicos	na	Utilização	de	Robôs	na	Educação	Matemática	do	1.º	CEB	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Definir	princípios	básicos	da	robótica	

• Projetar	esses	princípios	na	educação	matemática	

• Compreender	os	seus	significados	para	a	educação	no	1.º	CEB	

• Mobilizar	esses	princípios	para	a	educação	matemática	na	educação	no	1.º	CEB	

• Preparar	 um	 cartaz	 com	 um	 puzzle	 de	 princípios	 básicos	 para	 usar	 robótica	 na	 educação	
matemática	no	1.º	CEB	

Abordagem	 Metodológica:	 Brainstorming,	 mapa	 de	 conceitos,	 discussão,	 perguntas	 e	 respostas.		
Aprendizagem	colaborativa		

Atividades	de	Ensino	Aprendizagem:	

Antes	da	lição,	os	futuros	professores	usarão	os	materiais	de	ensino	online	para	pesquisar	o	tema.	

Na	lição	



	

	

• Os	futuros	professores	são	divididos	em	grupos	heterogéneos	de	4	a	5	pessoas.	

• Cada	grupo	discute	quais	são	os	princípios	básicos	de	utilização	da	robótica.	

• Após	esta	discussão,	cada	grupo	cria	um	mapa	de	conceitos	sobre	o	trabalho	do	seu	grupo.	

• Após	a	discussão	em	grupo	e	da	criação	dos	mapas,	o	professor	sintetiza	os	princípios	básicos	da	
utilização	da	robótica.	

• Os	vários	mapas	criados	e	os	princípios	explicados	são	comparados	pelos	futuros	professores	

• Depois	destas	comparações,	identificam	os	pontos	semelhantes	e	diferentes.	

• Cada	 grupo	 discute	 como	 combiná-los	 na	 educação	matemática	 e	 constrói	 uma	 a	 ideia	 sobre	
como	fazê-lo.	

• Um	membro	de	cada	grupo	apresenta	a	ideia	do	grupo	sobre	a	combinação	de	princípios	básicos	
da	utilização	da	robótica	na	educação	matemática	

• O	professor	dinamiza	uma	discussão	sobre	as	ideias	de	cada	grupo.	

• O	professor	pede	a	cada	grupo	para	refletir	sobre	o	significado	dessas	ideias	para	a	educação	no	
1.º	CEB.		

• Cada	grupo	reflete	e	desenvolve	argumentos	sobre	esse	significado.		

• Outro	elemento	apresenta	os	argumentos	do	seu	grupo.		

• Em	discussão	de	grande	grupo	clarificam-se	semelhanças	e	diferenças	das	ideias	apresentadas.	

• No	final,	cada	grupo	prepara	um	cartaz	com	um	puzzle	sobre	os	princípios	básicos	de	utilização	
da	robótica	na	educação	matemática	no	1.º	CEB.	

Avaliação:	Mobilizam-se	quarto	estratégias	de	avaliação.	

• A	avaliação	pelos	pares,	necessária	para	determinar	como	os	grupos	trabalharam	

• A	autoavaliação,	necessária	para	determinar	a	avaliação	individual	do	progresso	de	cada	um	

• Monitorização	da	criação	do	cartaz,	essencial	para	compreender	o	processo	de	trabalho	do	grupo	

• A	avaliação	do	cartaz,	utilizada	para	avaliar	as	atividades	propostas	

	

Marco	Teórico:	

Visão	Geral	

O	uso	da	 robótica	na	educação	proporciona	aos	alunos	ganhos	 significativos.	Por	esta	 razão,	 a	 rápida	

evolução	 das	 tecnologias	 e	 da	 robótica	 aumentou	 o	 número	 de	 estudos	 deste	 tipo	 no	 domínio	 da	

educação.	 Quando	 se	 consideram	 os	 estudos	 realizados	 ao	 nível	 da	 educação	 básica,	 encontramos	



	

	

estudos	sobre	o	pensamento	matemático	e	a	capacidade	de	resolução	de	problemas	(Hussasin,	Lindh,		&	

Shukur,	2006;	Kapa,	1999),	diferenças	de	género	(Beisser,	2005)	e	os	seus	níveis	de	desempenho	em	STEM	

(Barker	&	Ansorge,	2007;	Mitnik,	Nussbaum,	&	Soto,	2008;	Nugent,	Barker,	&	Grandgenett,	2008;	Nugent,	

Barker,	Grandgenett,	&	Adamchuk,	2009;	Williams,	Ma,	Prejean,	Lai,	&	Ford,	2007).	Verifica-se	que	todos	

estes	estudos	apresentam	resultados	positivos,	como	no	estudo	apresentado	por.	Sullivan	e	Bers	(2017)	

de	exploração	do	kit	robot	KIBO.	

	

Princípios	Básicos	da	Utilização	robótica	na	Educação	Matemática	

O	uso	de	robôs	no	ensino	da	matemática	tem	sido	tema	de	discussão	há	vários	anos	(Felicia,	&	Sharif,	

2014;	Zhong	&	Xia,	2020).	A	robótica	pode	ser	usada	para	muitos	aspetos	diferentes	na	vida	real,	mas	

também	pode	ser	mobilizada	para	o	processo	de	aprendizagem.	Por	exemplo,	os	alunos	podem	construir	

conhecimento	através	atividades	concretas	“hands	on”	que	também	ajudam	a	superar	obstáculos	de	falta	

de	concentração	em	atividades	que	impliquem	um	longo	período	de	tempo	(Daniela	&	Strods,	2019b),	

uma	vez	que	a	robótica	inclui	muitas	ações	diferentes	(planeamento,	construção,	programming,	testes		

etc.).	Este	tipo	de	atividades	também	têm	uma	influência	positiva	nas	competências	de	colaborativas	dos	

alunos	(Smyrnova-Trybulska	et.al,	2017).		

Reconhece-se	 que	 a	 robótica	 educativa	 tem	 quatro	 objetivos	 principais	 (Barak	 &	 Assal,	 2018;	 Bers,	

Flannery,	Kazakoff,	&	Sullivan,	2014;	Chaudhary,	Agrawal,	Sureka,	&	Sureka,	2016;	Ching,	Yang,	Wang,	

Baek,	Swanson,	&	Chittoori,	2019;	Karaahmetoğlu,	2019;	Ucgul	&	Çagiltay,	2014;	Yolcu	&	Demirer,	2017):	

1. Apoiar	 o	 ensino	 do	 design,	 aplicações	 de	 engenharia,	 programação,	 inteligência	 artificial	 e	
produção	de	robôs,		

2. Apoiar	a	aquisição	e	desenvolvimento	precoce	de	conhecimentos	e	competências	STEM,		

3. Desenvolver	 competências	 de	 aprendizagem	 amplas	 (tais	 como	 design	 de	 engenharia,	
pensamento	orientado	para	o	produto,	questionamento,	pensamento	analítico,	etc.),		

4. Aumentar	a	vontade	dos	indivíduos	de	se	envolverem	na	ciência,	na	matemática	e	na	tecnologia.	

	

	
Lição	3	
	
Tópico:	Outras	Aplicações	Digitais	(Jogos	Sérios	de	Computador,	Realidade	Virtual,	Realidade	Aumentada,	
etc.)	



	

	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Pesquisar	e	discutir	aplicações	digitais	que	podem	ser	usadas	na	educação.	

• Entender	o	conceito	de	jogo	digital.	

• Conhecer	exemplos	de	aplicações	de	jogos	digitais	para	educação	matemática	no	1.º	CEB.	

• Desenvolver	propostas	de	aplicações	de	jogos	digitais	em	matemática	no	1.º	CEB.	

• Compreender	o	que	é	a	Realidade	Aumentada	(RA).	

• Examinar	exemplos	de	aplicação	de	RA	na	educação	matemática	no	1.º	CEB.	

• Desenvolver	sugestões	de	exploração	de	RA	na	educação	matemática	no	1.º	CEB.	

• Entender	o	que	é	realidade	virtual(RV).	

• Conhecer	exemplos	de	aplicação	de	RV	na	educação	matemática	no	1.º	CEB.	

• Desenvolver	sugestões	de	exploração	da	RV	na	educação	matemática	no	1.º	CEB.	

	

Abordagem	Metodológica:	Aprendizagem	colaborativa,	explicação,	brainstorming,	discussão,	perguntas	
e	respostas,	pesquisa.	

Atividades	de	Ensino	e	Aprendizagem:	

Antes	da	lição	

Os	futuros	professores	usam	os	materiais	de	ensino	online	para	aprender	sobre	o	tema.	Todos	pesquisam	
sobre	aplicações	digitais	usadas	na	educação	matemática.	

Na	lição	

	

• No	início	da	lição,	os	futuros	professores	e	o	professor	discutem	quais	as	aplicações	digitais	que	
podem	ser	usadas	na	educação	e	quais	são	adequadas	para	a	educação	em	matemática	no	1.º	
CEB.	

• Os	futuros	professores	são	divididos	em	grupos	heterogéneos.	

• Cada	grupo	escolhe	uma	aplicação	digital	(Jogos	Digitais,	RA,	RV,	etc.).	

• É	realizada	uma	pesquisa	rápida	e	detalhada	sobre	a	aplicação	digital	selecionada.	

• Cada	grupo	discute	a	definição	de	aplicação,	como	funciona,	requisitos,	benefícios	e	limitações	da	
aplicação	digital	selecionada.	

• Cada	grupo	pesquisa	estudos	anteriores	sobre	a	aplicação	digital	selecionada.	



	

	

• Os	 resultados	 de	 aprendizagem	 do	 programa	 de	 matemática	 do	 1.º	 CEB	 são	 revistos	 e	 é	
identificado	que	conteúdos	podem	ser	trabalhados	com	a	aplicação	digital.	

• É	desenvolvido	um	primeiro	esboço	sobre	a	utilização	da	aplicação	digital	em	contexto	educativo.	

• No	 final	da	 lição,	 são	apresentados	a	 toda	a	 turma	a	 investigação	 realizada	e	os	exemplos	de	
utilização	da	aplicação	digital	selecionada.	

Avaliação:	Mobilizam-se	quarto	estratégias	de	avaliação.	

• A	avaliação	pelos	pares,	necessária	para	determinar	como	os	grupos	trabalharam	

• A	autoavaliação,	necessária	para	determinar	a	avaliação	individual	do	progresso	de	cada	um	

• Avaliação	da	apresentação,	essencial	para	compreender	o	processo	de	trabalho	do	grupo	

• A	avaliação	da	adequação	das	propostas	de	utilização	da	aplicação	digital,	utilizada	para	avaliar	
as	atividades	propostas	

Marco	Teórico:	

Além	das	liçãos	presenciais,	como	mais	de	um	método	de	ensino,	é	inevitável	usar	ferramentas	e	materiais	

digitais	como	recursos	de	curso	(Seferoğlu,	2006).	Entre	as	tecnologias	de	comunicação	de	informação,	a	

realidade	virtual	e	os	ambientes	imersivos	como	o	second	life,	a	realidade	aumentada,	as	aplicações	de	

suporte	à	aprendizagem	invertidas,	a	robótica	e	a	codificação	e	os	jogos	digitais	têm	vindo	a	surgir	como	

as	tecnologias	e	aplicações	mais	preferidas	pelos	educadores,	especialmente	nos	últimos	anos	(Yanpar-

Yelken,	2019).	

A	 informação	apresentada	através	do	mundo	dos	 jogos	digitais	cria	uma	experiência	envolvente	e	um	

estado	de	interesse	contínuo,	a	sua	integração	nos	processos	de	ensino	e	aprendizagem	e	a	sua	utilização	

em	 ambiente	 de	 sala	 de	 lição	 tornou-se	 importante	 com	 o	 avanço	 da	 tecnologia	 na	 última	 década	

(Akgündüz,	2019).	Os	 jogos	digitais	utilizados	no	âmbito	dos	processos	de	ensino	são	definidos	por	De	

Freitos	(2006)	como	aplicações	que	utilizam	as	funcionalidades	dos	videojogos	e	 jogos	de	computador	

para	criar	experiências	de	aprendizagem	envolventes	e	imersivas	para	alcançar	objetivos	e	experiências	

de	aprendizagem	especificadas.	

Os	desenvolvimentos	que	surgiram	como	a	criação	de	ambientes,	através	das	possibilidades	oferecidas	

pela	tecnologia,	ou	de	objetos	articulados	com	o	ambiente	real,	têm	sido	a	fonte	de	novas	aplicações	que	

são	 usadas	 em	muitos	 lugares	 diferentes	 da	 nossa	 vida.	 Os	 desenvolvimentos	 que	 surgem	 com	 este	

desenvolvimento	tecnológico	vão	do	irreal	ao	virtual	articulado	com	a	realidade,	integrando	tecnologias	

de	Realidade	Virtual	(RV),	Realidade	Mista	(RM)	e	de	Realidade	Aumentada	(RA)	(Çetinkaya,	Demircioğlu,	

Özsoy,	Duman,	2019).	



	

	

Realidade	Virtual	(RV)	

A	 RV	 é	 uma	 experiência	 de	 imersão	 completa	 que	 transporta	 os	 utilizadores	 para	 um	 mundo	

tridimensional	completamente	artificial.	Na	experiência	de	realidade	virtual,	os	utilizadores	integram-se	

totalmente	 com	 um	 ambiente	 digital	 simulado	 através	 de	 vários	 dispositivos.	 Na	 realidade	 virtual,	

conhecida	como	a	tecnologia	mais	imersiva,	o	utilizador	num	ambiente	digital	completamente	artificial	é	

conduzido	a	sentir	através	de	um	auricular	RV	ou	de	óculos	RV,	a	entrar	num	novo	mundo	onde	pode	

mover-se	e	interagir	com	objetos	virtuais	no	ecrã	(Kapucu,		2020).	

A	utilização	da	realidade	virtual	na	educação	está	a	aumentar	gradualmente	e	os	estudos	de	aplicação	e	

desenvolvimento	 de	 jogos	 continuam	 a	 ser	 explorados	 nesse	 sentido.	 Ao	 desenvolver	 conteúdos	

educativos	num	ambiente	de	realidade	virtual,	é	dada	atenção	à	qualidade	da	experiência	a	proporcionar	

aos	alunos.	Para	além	da	experiência	dever	garantir	o	sentimento	de	realidade,	deve	ser	dada	atenção	ao	

facto	de	o	conteúdo	desenhado	no	ambiente	de	RV	ser	agradável	para	o	aluno	(Akman,	2019).	

Os	ambientes	educativos	onde	a	realidade	virtual	é	usada,	oferecem	vantagens	como	ser	capaz	de	realizar	

experiências	 que	não	 são	 reais,	 criando	 a	 sensação	de	 estar	 em	ambientes	 físicos	 que	 são	difíceis	 ou	

impossíveis	 de	 concretizar	 na	 vida	 real,	 transformando	 lições	 mais	 densas	 numa	 forma	 divertida,	

praticando	 várias	 atividades	 e	 apresentando	 o	 ambiente	 e	 eventos	 descritos	 nas	 lições	 visualmente	

(Derman,	2012).	

De	acordo	com	Brill	(1994),	um	dos	benefícios	de	usar	a	realidade	virtual	na	educação	é	a	possibilidade	

de	visitar	os	 locais	que	realmente	existem,	mas	onde	os	alunos	não	têm	a	oportunidade	 ir	e	explorar,	

criando	e	interagindo	com	ambientes	que	normalmente	não	são	possíveis	de	experienciar.	Apresentando	

conceitos	abstratos	como	funções	matemáticas	aos	alunos	com	diferentes	perspetivas	de	 interação,	o	

aluno	 pode	 entender	 melhor	 o	 assunto,	 criando	 um	 ambiente	 de	 aprendizagem	 onde	 o	 aluno	 pode	

aprender	fazendo,	como	por	exemplo	interagir	com	gráficos	e	equações	que	são	difíceis	de	entender	e	

que	se	tornam	mais	fáceis	de	compreensão	quando	apresentadas	visualmente.	

Realidade	Aumentada	(RA)	

O	 principal	 objetivo	 da	 utilização	 da	 tecnologia	 RA,	 que	 permite	 ao	 utilizador	 ver	 dados	 gerados	 por	

computador	integrados	no	mundo	à	sua	volta,	é	aumentar	a	realidade	observada.	A	RA,	uma	tecnologia	

que	mistura	 informação	 real	 e	 virtual	 de	 forma	 significativa,	 é	 um	 fenómeno	 aumento	 da	 realidade,	

criando	uma	ponte	entre	mundos	virtuais	e	reais	(Bilgin,	2018).	



	

	

Quando	avaliada	do	ponto	de	vista	pedagógico,	a	RA	permite	que	os	alunos	desenvolvam	competências	

como	 interpretação,	 pensamento	multidirecional,	 resolução	 de	 problemas,	 gestão	 de	 conhecimentos,	

trabalho	em	equipa,	flexibilidade,	envolvimento	e	aceitação	de	diferentes	perspetivas.	A	tecnologia	RA	

está	envolvida	em	estudos	em	diferentes	áreas	de	educação,	 tais	como	ciências	naturais,	 informática,	

matemática,	engenharia	e	humanidades	(Akgündüz,	2019).	

De	 acordo	 com	 Kapucu	 (2020),	 alguns	 dos	 benefícios	 educativos	 proporcionados	 pelos	 ambientes	 de	

aprendizagem	apoiados	pela	RA	podem	apoiar	a	aprendizagem,	enriquecendo	objetos	 reais	com	 itens	

virtuais,	 apoiando	 a	 aprendizagem	 espacial,	 a	 compreensão	 da	 dinâmica	 do	 sistema,	 tornando	 os	

materiais	 didáticos	 mais	 interessantes,	 apoiando	 a	 aprendizagem	 do	 toque	 (cinestésico),	 onde	 a	

aprendizagem	 ativa	 e	 individual	 é	 suportada	 pelo	 aluno	 e	 pelo	material,	 aumentando	 a	 retenção	 das	

aprendizagens.	

Embora	a	utilização	de	aplicações	de	RA	no	processo	de	aprendizagem	traga	muitas	vantagens,	também	

traz	algumas	limitações	e	desvantagens.	Estas	limitações	psicológicas	e	mentais	podem	ser	contabilizadas	

como	preconceitos	de	educadores,	conhecimentos	técnicos	e	deficiências	de	competências,	o	tempo	e	

dificuldade	 de	 desenvolvimento	 de	 conteúdos,	 o	 conteúdo	 desenvolvido	 difere	 do	 dispositivo	 para	 o	

dispositivo	ou	no	ambiente	utilizado	ou	o	facto	de	as	diferenças	individuais	dos	alunos	e	exigirem	custos	

de	implementação	(Akgündüz,	2019).	

Na	realidade	virtual	criando	um	ambiente	artificial,	o	utilizador	não	pode	ver	o	mundo	real	ao	redor,	mas	

a	 realidade	 aumentada	 permite	 ao	 utilizador	 ver	 objetos	 virtuais	 ligados	 ao	mundo	 real.	 Enquanto	 a	

realidade	 aumentada	 (RA)	 adiciona	 algo	 novo	 ao	 ambiente	 existente	 para	melhorar	 o	mundo	 real,	 a	

realidade	virtual	cria	um	mundo	artificial	completamente	novo.	Embora	a	RA	possa	ter	hoje	um	sucesso	

mais	comercial,	o	RV	é	uma	nova	tecnologia	e	está	a	evoluir	rapidamente.	Por	outro	lado	as	tecnologias,	

tal	como	a	tecnologia	RA,	está	a	tornar-se	cada	vez	mais	baratas	e	generalizada	(Bilgin,	2018).	

Lição	4	
	

Tópico:	Debate	 com	 os	 futuros	 professores	 sobre	 a	 utilização	 da	 robótica	 na	 educação	 matemática,	
sugestões	e	opiniões	

	

Duração:	1	hora	

Objetivos:	



	

	

• To	engage	in	discussions	about	using	robotics	in	math	education	

• To	make	suggestions	about	using	robotics	in	math	education	

• To	create	a	poster	containing	the	suggestions	about	using	robotics	in	math	education	

• To	summarize	and	reflect	on	all	four	lessons.	

• Iniciar	a	discussão	sobre	o	uso	da	robótica	na	educação	matemática	

• Fazer	sugestões	sobre	o	uso	de	robótica	na	educação	matemática	

• Criar	um	cartaz	com	as	sugestões	sobre	o	uso	de	robótica	na	educação	matemática	

• Resumir	e	refletir	sobre	o	percurso	das	quatro	lições.	

• 	

Abordagem	Metodológica:	Aprendizagem	Colaborativa,	brainstorming,	discussão.		

Atividades	de	Ensino	Aprendizagem:	

Antes	da	lição,	Os	futuros	professores	usam	os	materiais	de	ensino	online	para	pesquisar	sobre	o	tema.	

	

Na	lição	

• Following	the	first	three	lessons,	the	prospective	teachers	are	divided	into	groups	of	four	or	five	
for	discussions	

• Each	prospective	teacher	will	share	things	that	she/he	gained	during	prior	lessons	

• They	will	discuss	using	robotics	in	math	education	in	small	groups	

• They	will	generate	suggestions	and	implications	about	using	robotics	in	math	education	

• They	 will	 come	 up	 with	 four	 or	 five	 topics	 to	 be	 included	 in	 the	 list	 of	 suggestions	 or	 other	
implications	

• Then,	they	will	decide	which	topics	should	be	in	the	group	poster,	

• After	that,	they	will	organize	a	schema	to	show	their	idea,	

• They	will	share	their	suggestions	about	using	robotics	in	math	education	with	the	whole	group	

• Later,	they	will	prepare	a	poster	about	it.		

• The	poster	must	include	ideas	about	how	to	use	robotics	in	math	education,	relevant	suggestions,	
and	implications	for	teachers.	

• A	member	of	each	group	will	share	their	main	idea	about	it,	then	researchers	will	create	a	final	
poster	using	these	main	ideas,	

• Finally,	all	prospective	teachers	will	write	an	essay	about	the	lessons	to	summarize.	



	

	

• Após	as	três	primeiras	lições,	os	futuros	professores	são	divididos	em	grupos	de	quatro	ou	cinco	
para	discussão.	

• Cada	um	dos	alunos,	futuros	professores,	partilhará	o	que	aprendeu	durante	as	lições	anteriores	

• Discussão	sobre	o	uso	de	robótica	na	educação	matemática.	

• Propor	sugestões	e	implicações	sobre	o	uso	da	robótica	na	educação	matemática	

• Apresentação	 de	 quatro	 ou	 cinco	 tópicos	 a	 serem	 incluídos	 na	 lista	 de	 sugestões	 ou	 outras	
implicações	

• Seleção	dos	tópicos	que	devem	integrar	o	cartaz	de	grupo,	

• Cada	grupo	organiza	um	esquema	para	apresentar	as	suas	ideias.	

• Partilha,	em	grande	grupo,	de	sugestões	sobre	o	uso	de	robótica	na	educação	matemática.	

• Preparação	do	cartaz	por	cada	grupo.		

• O	 cartaz	 deve	 incluir	 ideias	 sobre	 como	 usar	 a	 robótica	 na	 educação	 matemática,	 sugestões	
relevantes	e	implicações	para	os	professores.	

• Um	membro	de	cada	grupo	partilhará	o	seu	trabalho.	Será	criado	um	cartaz	final	integrando	as	
principais	ideias	de	cada	grupo.	

• Finalmente,	todos	os	futuros	professores	escreverão	um	ensaio	sobre	o	módulo.	

	

Avaliação:	Avaliação	das	propostas	de	cartaz	produzidas	e	do	ensaio	escrito	por	cada	aluno.	

	

	 	



	

	

	

	
	

	

APRENDIZAGEM	BLENDED	EM	ESCOLAS	DE	1.º	CICLO	DO	ENSINO	BÁSICO	
LIÇÃO	1	
	

Tópico:	Relevância	de	uma	educação	blended	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Discutir	abordagens	educacionais	atuais,	

• Explicar	 a	 necessidade	 de	 educação	 a	
distância,	

• Discutir	 as	 limitações	 da	 educação	 a	
distância	e	da	educação	presencial,	

• Compreender	a	relevância	de	combinar	educação	a	distância	e	educação	presencial.	

Abordagem	metodológica:	Discussão,	apresentação	estruturada,	pergunta-resposta,	debate,	resolução	
de	problemas,	estudo	de	caso.	

Atividades	de	ensino-aprendizagem:	

Antes	da	lição,	os	futuros	professores	utilizam	os	materiais	on-line	para	aprender	sobre	o	tópico.	

Na	lição,	

• Os	futuros	professores	são	convidados	a	partilhar	o	seu	entendimento	de	educação	e	ensino	e	as	
suas	respostas	são	analisados	em	conjunto,	

• Solicitam-se	exemplos	de	situações	em	que	a	educação	a	distância	é	necessária	ou	vantajosa.	Os	
casos	sugeridos	pelos	futuros	professores	são	discutidos	em	conjunto,	

• Solicitam-se	exemplos	de	situações	em	que	a	educação	presencial	é	necessária	ou	vantajosa.	Os	
casos	sugeridos	pelos	futuros	professores	são	discutidos	em	conjunto,	

• A	relevância	de	combinar	educação	a	distância	com	educação	presencial	é	estabelecida	a	partir	
das	discussões	realizadas.		

Avaliação:		

Podem	ser	utilizados	três	tipos	de	avaliação,	conforme	a	abordagem	do	professor:	avaliação	formativa	

(revisão	de	trabalho	de	casa	e	produções	realizadas),	avaliação	sumativa	 (testes	orais	ou	escritos	para	

MODULE	3	



	

	

avaliar	as	competências	dos	futuros	professores)	e	avaliação	diagnóstica	(usando	um	pré-teste	e	um	pós-

teste).	 Qualquer	 das	 modalidades	 de	 avaliação	 procura	 apreciar	 compreensão	 e	 competências	

desenvolvidas.		

Marco	Teórico:	

O	 rápido	 desenvolvimento	 das	 tecnologias	 de	 informação	 e	 comunicação	 conduziu	 a	 mudanças	

significativas	nos	sistemas	educativos,	como	em	todas	as	áreas	das	nossas	vidas.	Estas	mudanças	afetam	

os	papéis	de	aluno	/	professor,	os	ambientes	de	aprendizagem,	assim	como	ferramentas	e	recursos	ligados	

ao	 ensino	 e	 à	 aprendizagem,	 entre	 outros	 aspetos.	 O	 impacto	 da	 tecnologia	 na	 educação	 veio	

acompanhado	 de	 investigação	 sobre	 métodos	 e	 ambientes	 de	 ensino	 e	 aprendizagem	 nos	 quais	 a	

tecnologia	está	integrada	na	educação.	Como	resultado	desses	estudos,	percebe-se	que	ferramentas	de	

aprendizagem	que	incluem	atividades	de	educação	a	distância	realizadas	no	ambiente	online	e	permitem	

o	acesso	à	 informação,	ganham	destaque.	É	possível	elencar	as	vantagens	da	educação	a	distância	da	

seguinte	forma	(Altun,	2020;	Bozkurt,	2017):		

• Sistemática	e	planeada	

• Centrada	no/a	aluno/a,	

• Igualdade	de	oportunidades	para	grupos	em	desvantagem,	

• Flexibilidade	de	tempo	e	espaço,	

• Baseada	em	eficiência	e	consciência	dos	custos,	

• Oportunidade	de	beneficiar	das	vantagens	da	tecnologia	na	educação,	

• Contributo	para	a	aprendizagem	ao	longo	da	vida,	

• Ambientes	de	aprendizagem	alternativos	para	aprendentes	idosos,	

• Oportunidades	de	aprendizagem	para	aprendentes	internacionais,	

• Ambiente	de	aprendizagem	adaptável	ao	ritmo	e	nível	de	cada	aprendente,	

• Ambiente	de	trabalho	independente	para	aprendentes,	

• Responsabilização	dos	aprendentes	pela	própria	aprendizagem.	

	

Apesar	de	perspetivada	como	um	modelo	vantajoso	de	educação,	vários	estudos	 indicam	 limitações	à	

utilização	exclusiva	da	educação	a	distância.	As	 limitações	podem	ser	 listadas	em	torno	dos	 seguintes	

aspetos	(Altun,	2020;	Masie,	2000;	Singh,	2003;	Zembylas,	Theodorou	&	Pavlakis,	2008):	

• Incapacidade	de	promover	aprendizagens	significativas,	

• Interação	aluno/professor	insuficiente,	



	

	

• Não	motivação	dos	aprendentes,	

• Contributo	para	défice	de	atenção	do	aprendente,	

• Desadequação	a	indivíduos	com	fraca	auto-regulação,	

• Exigindo	uma	elevada	literacia	tecnológica,	

• Custo	elevado,	

• Lacunas	e	deficiências	em	termos	de	materiais	de	aprendizagem,	

• Ausência	ou	limitações	de	feedback.	

	

Esta	situação	tem	dirigido	a	atenção	para	ambientes	de	aprendizagem	em	que	educação	a	distância	e	

educação	 presencial	 são	 integradas.	 Tem	 sido	 enfatizado	 por	 vários	 estudos	 que	 ambientes	 de	

aprendizagem	blended	podem	integrar,	num	mesmo	ambiente	de	aprendizagem,	as	forças	dos	ambientes	

a	distância	e	presenciais	(Graham,	2006).	

	

LIÇÃO	2	
	

Tópico:	O	que	é	aprendizagem	blended?	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Discutir	como	combinar	educação	a	distância	com	educação	presencial,	

• Compreender	e	definir	aprendizagem	blended,	

• Explicar	aspetos	comuns	a	definições	de	aprendizagem	blended,	

• Preparar	um	mapa	concetual,	mapa	de	ideias	sobre	aprendizagem	blended.	

Abordagem	 metodológica:	 Discussão	 em	 grupo,	 apresentação	 estruturada,	 perguntas	 e	 respostas,	
aprendizagem	colaborativa,	grupos	de	discussão	em	formato	buzz,	mapa	concetual,	mapa	de	ideias.	

Atividades	de	ensino-aprendizagem:	

Antes	da	lição,	os	futuros	professores	utilizam	os	materiais	on-line	para	aprender	sobre	o	tópico.	

Na	lição,	

• Os	futuros	professores	são	divididos	em	grupos	de	4	a	5	elementos,	

• Cada	grupo	discute	como	integrar	educação	a	distância	e	educação	presencial	em	grupos	buzz,	

• Depois	 das	 discussões	 em	 grupo,	 o	 conceito	 de	 aprendizagem	 blended	 é	 apresentado	 pelo	
professor,	



	

	

• Diferentes	definições	de	aprendizagem	blended	são	partilhadas	e	determinam-se	aspetos	comuns	
às	várias	definições,	

• Os	elementos	de	cada	grupo	criam	os	seus	mapas	de	ideias	sobre	o	conceito	de	aprendizagem	
blended	e	partilham	dentro	do	grupo,	

• Cada	grupo	prepara	e	apresenta	o	mapa	concetual	que	represente	a	sua	perspetiva	acerca	de	
aprendizagem	blended.	

Avaliação:	

Podem	ser	utilizados	três	tipos	de	avaliação,	conforme	a	abordagem	do	professor:	avaliação	formativa	

(revisão	de	trabalho	de	casa	e	produções	realizadas),	avaliação	sumativa	 (testes	orais	ou	escritos	para	

avaliar	as	competências	dos	futuros	professores)	e	avaliação	diagnóstica	(usando	um	pré-teste	e	um	pós-

teste).	 Qualquer	 das	 modalidades	 de	 avaliação	 procura	 apreciar	 compreensão	 e	 competências	

desenvolvidas.	

	

Marco	teórico:	

Definições	de	aprendizagem	blended		

• Aprendizagem	blended	é	a	 combinação	das	vantagens	e	 forças	de	ambos	os	ambientes	pela	
articulação	de	aprendizagem	baseada	na	 rede	 (web-based)	e	aprendizagem	em	sala	de	 lição	
(Horton,	2000).	

• Aprendizagem	blended	 	 é	 a	 combinação	de	 aprendizagem	baseada	 na	 rede	 com	as	 forças	 e	
vantagens	da	aprendizagem	em	sala	de	lição	(Osguthorpe	&	Graham,	2003).	

Analisando	 a	 literatura	 sobre	 a	 definição	 de	 aprendizagem	 blended,	 surgem	 diferentes	 definições.	

Nalgumas	destas	definições,	enquanto	se	refere	que	a	aprendizagem	blended	é	mais	eficiente	em	alcançar	

objetivos	 e	metas	de	 aprendizagem,	 também	se	menciona	a	 articulação	entre	educação	a	distância	 e	

educação	 presencial.	 Além	 disso,	 nalgumas	 definições,	 destaca-se	 a	 combinação	 entre	 educação	

tradicional	 com	 várias	 possibilidades	 oferecidas	 pela	 tecnologia,	 enquanto	 outras	 definições	 fundem	

diferentes	métodos	de	ensino	(Dürnel,	2018).	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Humano	

- Motivação	

- Personalização	

- Feedback	

- Fluência	e	compreensão	oral	

- Relevância	

- Disciplina	

Tecnologia	

- Mobilidade	

- Estrutura	

- Acompanhamento	e	controlo	

- Autoestudo	

- Custos	reduzidos	

- Abrangência	global	

	

Considerando	 as	 definições	 de	 aprendizagem	 blended,	 podemos	 destacar	 que	 esta	 abordagem	 à	

aprendizagem	é	genericamente	perspetivada	como	recurso	a	diferentes	formas	de	partilhar	informação	

num	método	de	aprendizagem	(Sloman,	2003).	A	ausência	de	comunicação	e	interação	experienciada	em	

ambientes	concebidos	como	e-learning	conduzem	a	perceções	negativas	em	relação	a	esses	ambientes.	

Por	 essa	 razão,	 a	 aprendizagem	 blended,	 que	 resulta	 da	 combinação	 de	 aspetos	 positivos	 do	 ensino	

presencial	com	o	ensino	on-line,	tem	sido	alvo	de	interesse	crescente	(Fook,	et	al.,	2005).	

Para	 se	 implementarem	 ambientes	 de	 aprendizagem	 blended	 eficazmente,	 há	 responsabilidades	

partilhadas	por	estudantes,	professores,	lideranças	e	famílias.	Enquanto	o	professor	e	os	alunos	são	ativos	

no	que	respeita	ao	conteúdo	da	aprendizagem,	as	lideranças	e	as	famílias	precisam	de	estar	envolvidos	

em	termos	de	apoio	aos	processos.	Uma	abordagem	equilibrada	à	aprendizagem	blended	permite	obter	

as	vantagens	relacionadas	com	aspetos	como	aumento	de	interação	entre	alunos	e	professores,	ensino	

de	qualidade	e	tempo.	O	propósito	não	deve	ser	de	estar	a	par	com	desenvolvimentos	tecnológicos,	mas	

agir	em	função	das	necessidades	e	de	propósitos	educativos	(Dürnel,	2018).	



	

	

	

LIÇÃO	3	
	

Tópico:	Vantagens	de	aprendizagem	blended		

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Demonstrar,	ilustrar	e	discutir	as	vantagens	da	aprendizagem	blended.	

Abordagem	 metodológica:	 Discussão	 em	 grupo,	 apresentação	 estruturada,	 perguntas	 e	 respostas,	
aprendizagem	colaborativa,	estudo	de	caso	

Atividades	de	ensino-aprendizagem:	

Antes	da	lição,	os	futuros	professores	utilizam	os	materiais	on-line	para	aprender	sobre	o	tópico.	

Na	lição,	

• Solicita-se	aos	futuros	professores,	organizados	em	grupos,	que	escrevam	as	suas	experiências	
sobre	ambientes	de	aprendizagem	blended	na	sua	vida,	

• Os	textos	preparados	pelos	grupos	são	apresentados	pelos	porta-vozes	de	cada	grupo,	

• Depois	de	cada	apresentação,	discute-se	a	adequação	da	experiência	de	aprendizagem	relatada	
à	abordagem	de	aprendizagem	blended,	

• Os	futuros	professores	respondem	se	preferem	ambientes	de	aprendizagem	blended	na	sua	vida	
profissional	futura	e	comentam	a	preferência,		

• Tanto	as	experiências	de	aprendizagem	partilhadas	como	as	razões	para	escolherem	ambientes	
de	aprendizagem	blended	nas	vidas	profissionais	futuras	são	discutidas	em	termos	de	“vantagens	
de	aprendizagem	blended”,	

• Uma	 pessoa	 é	 escolhida	 para	 registar	 no	 quadro	 as	 “vantagens	 de	 aprendizagem	 blended”		
discutidas	durante	a	lição,		

• No	final	da	lição,	o	que	foi	registado	no	quadro	é	revisto	pela	turma	e	são	feitas	correções	e/ou	
sugestões	necessárias.	

Avaliação:	

Podem	ser	utilizados	três	tipos	de	avaliação,	conforme	a	abordagem	do	professor:	avaliação	formativa	

(revisão	de	trabalho	de	casa	e	produções	realizadas),	avaliação	sumativa	 (testes	orais	ou	escritos	para	

avaliar	as	competências	dos	futuros	professores)	e	avaliação	diagnóstica	(usando	um	pré-teste	e	um	pós-

teste).	 Qualquer	 das	 modalidades	 de	 avaliação	 procura	 apreciar	 compreensão	 e	 competências	

desenvolvidas.	



	

	

Marco	teórico:	

As	vantagens	de	uma	aprendizagem	mista		

Existem	vários	 estudos	que	 revelam	as	 vantagens	da	 aprendizagem	blended	que	é	 entendida	 como	a	

integração	de	educação	presencial	e	de	educação	a	distância.	Analisando	os	estudos,	é	possível	organizar	

as	vantagens	da	aprendizagem	blended	da	seguinte	forma	(Batdı,	2014;	Bath	&	Bourke,	2010;	Çırak	Kurt,	

2017;	 Osguthorpe	 &	 Graham,	 2003;	 Rovai	 &	 Jordan,	 2004;	 Saliba,	 Rankine	 &	 Cortez,	 2013;	 Smyth,	

Houghtan,	Cooney	&	Casey,	2012):	

• Aumenta	oportunidades	de	aprendizagem,	

• Apoia	atividades	de	gestão	dos	cursos	tais	como	comunicação,	avaliação	e	fornecer	feedback,		

• Facilita	o	acesso	dos	estudantes	a	informação	e	recursos,		

• Motiva	os	estudantes	através	de	colaboração	e	interação,	

• Fornece	experiências	de	aprendizagem	efetivas	e	eficientes,	

• Desenvolve	uma	atitude	positiva	em	relação	à	lição,	

• Aumenta	a	retenção	de	aprendizagem	e	a	satisfação	dos	estudantes	

• Permite	aos	estudantes	controlarem	o	seu	ritmo,	o	processo	de	aprendizagem	e	a	atividade	de	
aprendizagem,	

• Ajuda	os	estudantes	a	ganhar	o	hábito	de	auto-aprendizagem,	

• Fornece	um	ambiente	para	diferentes	estilos	de	aprendizagem.	

Wilson	 e	 Smilanich	 (2005:	 14-16)	 categorizaram	 os	 benefícios	 de	 aprendizagem	 blended	 da	 seguinte	
forma:	

a. Estender	o	alcance	da	educação	a	várias	áreas:	Usar	um	método	único	em	atividades	educativas	
pode	causar	dificuldades	em	alcançar	o	propósito	da	educação	nalguns	casos.	Um	programa	de	
formação	 para	 ser	 usado	 na	 sala	 de	 lição	 pode,	 por	 vezes,	 afetar	 o	 número	 de	 participantes	
baseado	num	período	ou	localização	determinados.	Graças	a	este	método,	podem	ser	oferecidas	
alternativas	aos	estudantes,	e	queles	que	não	possam	participar	no	ambiente	de	sala	de	 lição	
podem	participar	de	outra	forma	na	lição.		

b. Facilidade	de	aplicação:	Aplicações	de	aprendizagem	blended	são	usadas	por	muitas	instituições	
por	serem	fáceis	de	aplicar	para	responder	a	diferentes	necessidades	educativas.	

c. Eficácia	em	termos	de	custos:	A	aprendizagem	blended	fornece	oportunidades	para	escolher	as	
soluções	educativas	mais	económicas	em	função	das	necessidades	das	instituições.	

d. Resposta	a	diferentes	necessidades:	A	aprendizagem	acontece	de	formas	diferentes	de	pessoa	
para	pessoa.	O	tipo	predominante	de	inteligência	também	pode	variar.	Esperar	que	todos	os	que	
pertencem	a	uma	turma	poderão	alcançar	os	objetivos	de	um	curso	com	um	método	único	é	uma	



	

	

perspetiva	 demasiado	 otimista.	 O	 estilo	 individual	 de	 cada	 estudante	 pode	 diferir.	 Devido	 às	
muitas	características	da	aprendizagem	blended,	podem	ser	oferecidas	diferentes	opções	para	
melhor	responder	às	necessidades	de	cada	estudante.		

e. Educação	avançada:	O	método	de	aprendizagem	blended	fornece	uma	educação	avançada	ao	
produzir	 soluções	 de	 aprendizagem	 tanto	 flexíveis	 como	 eficazes	 para	 as	 organizações	 e	 os	
indivíduos.	

As	 vantagens	 de	 aprendizagem	 blended,	 consideradas	 em	 termos	 de	 estudantes,	 professores	 e	
instituições,	podem	ser	categorizadas	da	seguinte	forma	(Graham,	2006;	Osguthorpe	&	Graham,	2003;	
Wilson	&	Smilanich,	2005):	

a. Vantagens	e	oportunidades	para	estudantes:	
• Ambiente	de	aprendizagem	ativo,	

• Ambiente	adequado	a	diferentes	estilos	de	aprendizagem,	

• Construção	de	competências	para	utilização	de	tecnologia,	

• Acesso	flexível	a	recursos	relacionados	com	o	curso	de	onde	e	quando	for	desejado.	

b. Vantagens	e	oportunidades	para	professores:	
• Fornece	conveniência	no	alcance	de	benefícios	no	ensino,	

• Ajuda	a	que	a	apresentação	seja	compreendida	no	tempo	previsto,	

• Responde	a	diferentes	estilos	de	aprendizagem,	

• Utiliza	recursos	da	Internet	nas	atividades	de	sala	de	lição,	

• Permite	estar	mais	tempo	com	os	estudantes	individualmente	ou	em	pequenos	grupos,	

• Melhor	comunicação	com	os	estudantes,	

• Aumento	da	flexibilidade	na	definição	e	planificação	de	lições.	

c. Vantagens	e	oportunidades	para	as	instituições:	
• Oportunidades	para	interagir	com	a	instituição	e	estudantes,	

• Criar	oportunidades	igualdades	para	todos	os	estudantes,	

• Proporcionar	 mais	 oportunidades	 para	 criar	 ambientes	 que	 forneçam	 experiências	
educativas	que	são	importantes	para	o	propósito	e	conteúdo	do	curso,	

• Oportunidades	para	responder	a	diferentes	necessidades	e	competências	dos	estudantes,	

• Aumento	de	eficiência	na	utilização	de	ferramentas	e	recursos	eletrónicos,	

• Combinar	estudantes	de	vários	níveis	no	mesmo	ambiente	educativo,	

• Aumento	da	qualidade	de	comunicação	entre	estudante-professor	e	estudante-estudante,	

• Feedbacks	rápidos,	

• Aumento	na	assiduidade	e	taxas	de	aprovação	nas	liçãos.	
	

LIÇÃO	4	
	

Tópico:	Como	pode	a	aprendizagem	blended	ser	usada	na	educação	matemática	nas	escolas	de	1º	CEB	



	

	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Reconhecer	obstáculos	ao	sucesso	na	escola	do	1.º	CEB	respeitante	à	matemática	e	desenvolver	
soluções,	

• Discutir	a	necessidade	de	aprendizagem	blended	na	educação	matemática	no	1.º	CEB,	

• Examinar	os	exemplos	de	aplicação	de	aprendizagem	blended	na	educação	matemática	no	1.º	
CEB,		

• Desenvolver	sugestões	de	aplicação	de	aprendizagem	blended	na	educação	matemática	no	1.º	

CEB.	

Abordagem	 metodológica:	 Discussão	 em	 grupo,	 aprendizagem	 blended,	 apresentação	 estruturada,	
perguntas	e	respostas,	fórum,	brainstorming,	consulta	de	opinião,	aprendizagem	colaborativa.	

Atividades	de	ensino-aprendizagem:	

Antes	da	lição,	os	futuros	professores	usam	os	recursos	on-line	para	aprender	sobre	o	tópico.	

Ainda:	

• Durante	 o	 processo	 de	 educação	 a	 distância:	 abertura	 de	 um	 fórum	 cinco	 dias	 antes	 da	 lição	
presencial.	Tópico	para	discussão:	“quais	são	os	obstáculos	ao	sucesso	matemático	nas	escolas	do	

1.º	CEB?”,	

• A	abertura	do	fórum	é	feita	de	forma	síncrona,	(The	opening	of	the	forum	is	done	synchronously	
by	the	instructor	visually.)	

• O	fórum	fica	aberto	a	comentários	assíncronos	durante	dois	dias,	

• Os	comentários	são	discutidos	numa	curta	reunião	on-line	no	final	dos	dois	dias.	

Na	lição,	

• Os	futuros	professores	partilham	sugestões	de	solução	para	os	problemas	discutidos	on-line	e	s	
respostas	são	percorridas	rapidamente	em	formato	de	consulta	de	opinião,	

• Discute-se	se	ambientes	de	aprendizagem	blended	são	suficientes	nas	soluções	apresentadas,		

• Os	futuros	professores	são	divididos	em	grupos	de	4	a	5	pessoas,	

• Um	dos	links	em	anexo	é	partilhado	com	cada	grupo,	

• Cada	grupo	examina	o	conteúdo	do	link	fornecido	e	tira	notas,	

• Quando	 o	 trabalho	 de	 grupo	 termina,	 um/a	 porta-voz	 de	 cada	 grupo	 apresenta	 as	 práticas	
relacionadas	com	os	conteúdos	da	lição.	Esclarecem-se	aspetos	não	compreendidos	pela	turma,	

• Cada	 grupo	 desenvolve	 uma	 proposta	 de	 aplicação	 de	 aprendizagem	 blended	 na	 educação	
matemática	no	1.º	CEB,	



	

	

• As	sugestões	dos	grupos	são	partilhadas	no	fórum	on-line.	

Avaliação:	

Podem	ser	utilizados	três	tipos	de	avaliação,	conforme	a	abordagem	do	professor:	avaliação	formativa	

(revisão	de	trabalho	de	casa	e	produções	realizadas),	avaliação	sumativa	 (testes	orais	ou	escritos	para	

avaliar	as	competências	dos	futuros	professores)	e	avaliação	diagnóstica	(usando	um	pré-teste	e	um	pós-

teste).	 Qualquer	 das	 modalidades	 de	 avaliação	 procura	 apreciar	 compreensão	 e	 competências	

desenvolvidas.	

Marco	teórico:	

	Novos	métodos	de	aprendizagem	começaram	a	ser	utilizados	para	quebrar	os	preconceitos	dos	alunos	

em	relação	à	matemática,	aumentar	a	vontade	de	aprender	matemática	e	tornar	as	aprendizagens	mais	

compreensíveis.	Uma	das	áreas	em	que	a	 integração	das	 tecnologias	é	mais	necessária	no	ensino	é	a	

educação	matemática,	que	é	percebida	como	abstrata	pelos	alunos.	No	Relatório	do	NCTM	sobre	o	papel	

da	 tecnologia	 no	 ensino	 e	 aprendizagem	 da	 matemática,	 afirmava-se	 que,	 a	 fim	 de	 melhorar	 a	

compreensão	dos	alunos,	manter	o	seu	interesse	ativo	e	aumentar	a	sua	competência	em	matemática,	as	

oportunidades	em	tecnologia	deveriam	ser	aproveitadas	da	melhor	maneira	e	os	alunos	deveriam	 ter	

acesso	 à	matemática	 via	 tecnologia	 estrategicamente	 usada	 (https://www.nctm.org	 /	 Standards-and-

Positions	/	NCTM-Position-Statements	/).	

De	acordo	 com	o	 relatório	PISA	 (Program	 for	 International	 Student	Achievement)	de	2012,	o	nível	de	

capacidade	 dos	 alunos	 em	usar	 a	matemática	 está	 associado	 à	 riqueza	 e	 qualidade	 da	 educação	 que	

recebem.	Proporcionar	aos	alunos	um	ambiente	educacional	rico	e	projetar	ambientes	de	aprendizagem	

nos	quais	eles	tenham	um	papel	ativo	aumentará	a	sua	participação	na	lição	e,	portanto,	a	sua	motivação	

aumentará	 e	 fornecem-se	 ambientes	 de	 aprendizagem	 eficientes	 (Dürnel,	 2018).	 A	 matemática	 não	

consiste	 apenas	 em	 quatro	 operações	 na	 sala	 de	 lição,	 inclui	 também	 proporcionar	 aos	 alunos	

conhecimentos	metacognitivos,	habilidades	e	atitudes	relacionadas	com	os	conhecimentos	matemáticos	

de	que	possam	necessitar	na	sua	vida	quotidiana	e	nos	períodos	de	educação	e	formação.	É	de	grande	

importância	que	os	alunos	aprendam	a	gerir	os	seus	processos	de	autoaprendizagem,	desenvolvam	uma	

atitude	positiva	em	relação	à	matemática,	abordem	os	problemas	matemáticos	e	operações	de	 forma	

autoconfiante	e	aumentam	positivamente	suas	percepções	de	autoeficácia.		

Para	que	os	alunos	tenham	sucesso	em	matemática	(Dursun,	2018;	Dürnel,	2018):		

• capacitando-os	a	aprender	por	meio	de	experiências	matemáticas,		



	

	

• permitindo	abstração	e	associação,		

• usando	computadores	através	da	Internet	para	acaceder	a	essar	informações	e	avaliar,	armazenar,	

produzir,	apresentar	e	proteger	a	troca	de	informações,		

• a	necessidade	de	comunicação	efetiva	por	meio	da	participação	em	redes	comuns	foi	revelada	

por	muitos	estudos.		

Com	 a	 ajuda	 das	 tecnologias	 de	 informação	 e	 comunicação	 que	 permitem	 ver	 diferentes	 formas	 de	

representação	dos	 conceitos	e	das	 relações	entre	eles	e	possibilitam	aos	alunos	descobrir	 as	 relações	

matemáticas,	os	ambientes	devem	ser	preparados	para	o	desenvolvimento	das	competências	dos	alunos,	

como	a	resolução	de	problemas	por	modelação	,	comunicar	e	raciocinar.	Nesta	fase,	o	uso	de	ambientes	

de	aprendizagem	blended	trará	sucesso	na	educação	matemática.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

MÓDUL0	4	



	

	

APRENDIZAGEM	INVERTIDA	E	A	SUA	PRÁTICA	NO	ENSINO	SUPERIOR	
LIÇÃO	1	
	

Tópico:	O	que	é	aprendizagem	invertida?		

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Compreende	 e	 definir	 aprendizagem	
invertida,	

• Discutir	 as	 ferramentas	 digitais	 que	 podem	
ser	utilizadas	antes	das	lições	presenciais,	

• Explicar	aspetos	diferenciadores	da	aprendizagem	invertida	em	relação	à	aprendizagem	blended.	

Abordagem	 metodológica:	 Discussão	 em	 grupo,	 apresentação	 estruturada,	 perguntas	 e	 respostas,	

debate,	resolução	de	problemas.	

Atividades	de	ensino-aprendizagem:	

Antes	da	lição,	os	futuros	professores	usam	os	recursos	on-line	para	aprender	sobre	o	tópico.	

Na	lição,	

• Os	futuros	professores	leem	a	informação	necessária	respeitante	à	aprendizagem	invertida	antes	
da	lição.	Visionam	o	vídeo	que	explica	a	aprendizagem	invertida,	

• Apresentam	na	lição	o	que	aprenderam	sobre	a	sala	de	lição	invertida,	

• Agrupam-se	 em	4	 ou	 5	 grupos	 para	 discutir	 as	 ferramentas	 digitais	 de	 aprendizagem	 (vídeos,	
apresentações,	dicionários	on-line,	etc.)	que	podem	ser	usados	antes	das	lições	presenciais,	

• Em	cada	grupo,	os	futuros	professores	comparam	a	aprendizagem	invertida	com	a	aprendizagem	
blended.		

	

Avaliação:	

Avaliação	pelos	pares,	autoavaliação,	avaliação	com	rúbrica	e	uma	tarefa	(por	exemplo,	um	texto	síntese,	

uma	apresentação	com	diapositivos,	um	mapa	de	ideias,	um	exemplo	de	lição	invertida,	etc.)	

Marco	teórico:		

A	aprendizagem	invertida	é	uma	abordagem	instrucional	que	pode	ser	definida	como	mover	a	palestra	

tradicional	da	sala	de	lição	para	on-line	e	trasnferir	o	que	os	alunos	fazem	em	casa	para	a	sala	de	lição.	

Combina	várias	metodologias	para	melhorar	o	ensino	do	aluno	(Bergman	&	Sams,	2012).		



	

	

Em	salas	de	lição	invertidas,	a	apresentação	da	matéria	essencial	é	feita	on-line	com	vídeos,	leituras	ou	

podcasts,	para	que	o	que	os	professores	costumam	fazer	nas	salas	de	lição	presenciais	seja	transferido	

para	plataformas	on-line.	Quando	os	alunos	chegam	à	escola,	o	tempo	é	gasto	esclarecendo	as	dúvidas	

dos	 alunos	 sobre	 o	 assunto,	 resolvendo	 problemas,	 fazendo	 experiências,	 conduzindo	 discussões,	

participando	em	 trabalhos	em	grupo	e	partilhando	o	que	aprenderam	com	a	 turma.	Como	 resultado,	

assumimos	um	envolvimento	e	aprendizagem	mais	significativos	do	aluno	durante	o	tempo	presencial.		

A	aprendizagem	invertida	estende	a	aprendizagem	em	sala	de	lição	para	além	das	fronteiras	do	tempo	de	

sala	de	lição	por	meio	do	uso	de	plataformas	on-line.	Na	aprendizagem	invertida,	os	alunos	recebem	a	

instrução	direta	por	meio	de	vídeos	e	outros	meios;	e	o	tempo	da	lição	é	dedicado	a	envolver	os	alunos	

em	atividades	colaborativas,	interativas	e	práticas	(Flipped	Learning	Network,	2014).	

Na	aprendizagem	invertida,	a	instrução	direta	é	ministrada	fora	da	sala	de	lição	e	geralmente	antes	da	

educação	 presencial	 por	meio	 de	 vídeos,	 apresentações	 ou	 outros	meios	 on-line	 de	 apresentação.	 O	

tempo	 de	 lição	 permite	 que	 os	 alunos	 participem	 da	 colaboração	 entre	 colegas,	 atividades	 práticas,	

debates	mais	profundos	e	orientação	personalizada	do	professor.	A	aprendizagem	invertida	substitui	a	

sala	de	lição	centrada	no	professor	por	um	ambiente	de	aprendizagem	centrado	no	aluno,	dando	mais	

autonomia	aos	alunos	na	sua	aprendizagem	e	conferindo	ao	educador	um	papel	de	facilitador	(Francl,	

2014).	

	

LIÇÃO	2	
	

Tópico:	Benefícios	da	aprendizagem	invertida		

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Compreender	e	definir	os	benefícios	da	aprendizagem	invertida,	

• Partilhar	os	benefícios	obtidos	da	experiência	de	aprendizagem	invertida	na	lição	anterior,	

• Discutir	desafios	sentidos	durante	a	prática	de	aprendizagem	invertida,	

• Preparar	um	puzzle	de	procura	de	palavras	em	grupos	utilizando	as	palavras-chave	associadas	
com	aprendizagem	invertida	(e.g.	https://thewordsearch.com/maker/).	

Abordagem	 metodológica:	 Discussão	 em	 grupo,	 apresentação	 estruturada,	 perguntas	 e	 respostas,	
aprendizagem	colaborativa.	

Atividades	de	ensino-aprendizagem:	



	

	

Antes	da	lição,	os	futuros	professores	usam	os	recursos	on-line	para	aprender	sobre	o	tópico.	

Na	lição,	

• É	 iniciada	 uma	 lição	 de	 perguntas	 e	 respostas	 para	 saber	 que	 benefícios	 da	 aprendizagem	

invertida	foram	experienciados	pelos	futuros	professores,	

• Os	futuros	professores	discutem	a	lição	anterior	em	que	a	aprendizagem	invertida	foi	usada,	

• Os	futuros	professores	partilham	as	suas	opiniões	e	discutem	os	benefícios	experienciados,	

• Em	 grupos,	 discutem	 outros	 possíveis	 benefícios	 da	 aprendizagem	 invertida	 além	 de	 desafios	
associados,	

• Tiram	notas	e	fazem	uma	lista	de	prós	e	contras	sobre	a	sala	de	lição	invertida,	

• Ainda	em	grupos,	trabalham	para	produzir	um	simples	puzzle	de	procura	de	palavras	incluindo	
palavras-chave	associadas	com	a	sala	de	lição	invertida.		

	
Avaliação:	

Avaliação	pelos	pares,	autoavaliação,	avaliação	com	rúbrica	e	uma	tarefa	(por	exemplo,	um	texto	síntese,	

uma	apresentação	com	diapositivos,	um	mapa	de	ideias,	um	exemplo	de	lição	invertida,	etc.).	

Marco	teórico:	

Benefícios	da	sala	de	lição	invertida	

Aprendente	ativo	

Os	estudantes	assumem	responsabilidade	pela	sua	aprendizagem	na	sala	de	lição	invertida	(Bergman	&	

Sams,	 2012).	 Também	 experienciam	 aprendizagem	 autodirigida.	 Leem	 livros,	 artigos,	 notas,	 e	 outros	

materiais	 informativos,	 visionam	 apresentações	 ou	 vídeos	 para	 obter	 informação	 antes	 da	 lição.	 A	

aprendizagem	invertida	traz	o	processo	de	aprendizagem	para	fora	da	sala	de	lição	(Waterworth,	2014).	

Estes	processos	ocorrem	antes	do	processo	de	ensino	presencial	o	que	conduziu	ao	termo	“aprendizagem	

invertida”.	

Poupança	de	tempo	

A	aprendizagem	invertida	poupa	o	tempo	que	os	educadores	dedicariam	a	fazer	a	apresentação	na	sala	

de	lição	(Halili,	Abdul	Razak,	&	Zainuddin,	2014).	

Mudança	no	papel	do/a	professor/a		

Os	professores	têm	a	possibilidade	de	sair	do	papel	de	instrutores	para	um	papel	de	apoio,	consultoria,	

suporte,	etc.	Criando	relações	mais	produtivas	entre	estudantes	e	professores	(Talbert,	2017);	estudantes	

e	professores	são	iguais	durante	as	atividades	realizadas	em	sala	de	lição.	



	

	

Mais	tempo	para	atividades	na	lição	

A	aprendizagem	invertida	fornece	a	possibilidade	de	envolver	os	estudantes	em	pensamento	complexo	

além	de	profundo	(Waterworth,	2014)	durante	as	atividades	da	lição	como	discussões,	debates,	resolução	

de	problemas,	mapas	de	ideias,	etc.	

Flexibilidade	de	progresso	com	base	no	ritmo	de	aprendizagem	

Quando	os	estudantes	assistem	a	uma	exposição	oral	durante	lição,	têm	tempo	limitado	para	processar	a	

informação	fornecida.	Contudo,	na	aprendizagem	invertida,	os	estudantes	podem	rever	o	conteúdo	antes	

da	 lição	 muitas	 vezes	 e	 dedicar	 o	 tempo	 necessária	 para,	 ao	 seu	 ritmo,	 compreender	 o	 material	

(Giannakos,	Krogstie,	&	Sampson,	2018).	

	

	

LIÇÃO	3	
	

Tópico:	Como	é	que	a	aprendizagem	invertida	pode	ser	usada	no	Ensino	Superior?	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Demonstrar,	 ilustrar	 e	 discutir	 como	 a	 aprendizagem	 invertida	 pode	 ser	 usada	 em	 unidades	
curriculares	ou	cursos	no	Ensino	Superior.	

Abordagem	 metodológica:	 Discussão	 em	 grupo,	 apresentação	 estruturada,	 perguntas	 e	 respostas,	
aprendizagem	colaborativa.	

Atividades	de	ensino-aprendizagem:	

Antes	da	lição,	os	futuros	professores	usam	os	recursos	on-line	para	aprender	sobre	o	tópico.	

Na	lição,	

• Os	futuros	professores	formam	grupos	de	4	ou	5	elementos,	

• Cada	 grupo	 escolhe	 um	 tópico	 para	 ensinar	 e	 prepara	 um	 póster	 demonstrando	 como	 a	
aprendizagem	 invertida	pode	 ser	usada	nessa	 lição	 (incluindo	 informação	 sobre	 conteúdo	dos	

materiais	digitais,	atividades	na	lição	e	atividades	de	follow-up),	

• Cada	porta-voz	apresenta	o	póster	e	explica	os	passos,	

• Em	discussões	de	grande	grupo,	aprecia-se	a	adequação	das	metodologias	propostas,	

• A	 discussão	 é	 conduzida	 para	 como	 é	 que	 os	 futuros	 professores	 gostariam	 de	 utilizar	

aprendizagem	invertida	na	sua	vida	profissional	futura.	



	

	

Avaliação:		

Avaliação	pelos	pares,	autoavaliação,	avaliação	com	rúbrica	e	uma	tarefa	(por	exemplo,	um	texto	síntese,	

uma	apresentação	com	diapositivos,	um	mapa	de	ideias,	um	exemplo	de	lição	invertida,	etc.).	

Marco	teórico:	

Modelos	de	aprendizagem	invertida	que	podem	ser	usados	no	Ensino	Superior	

1. Inversão	tradicional	

Esta	é	a	aplicação	padrão	de	aprendizagem	invertida	em	que	os	alunos	se	preparam	para	a	lição	assistindo	

a	 vídeos	 ou	 apresentações	 e	 lendo	 informações	 sugeridas,	 em	 casa,	 muitas	 vezes	 suportadas	 pelo	

computador.	Assim,	quando	vêm	para	a	sala	de	 lição,	praticam	os	conceitos-chave	fazendo	exercícios,	

realizando	discussões	ou	trabalhando	em	grupos	para	expandir	a	sua	compreensão.		

2. Inversão	orientada	para	o	debate	

A	preparação	antes	da	lição	inclui	assistir	a	vídeos	que	servirão	de	base	para	debates	presenciais	em	sala	

de	lição.	Portanto,	os	vídeos	ou	apresentações	escolhidos	devem	conter	informações	por	meio	das	quais	

os	 alunos	 discutam	 diferentes	 aspectos	 do	 tema	 tratado	 e	 aperfeiçoem	 as	 suas	 habilidades	 de	

argumentação.		

3. Inversão	baseada	em	demonstrações		

Esta	versão	funciona	com	sucesso	para	as	áreas	que	requerem	atividades	laboratoriais.	Os	educadores	

gravam	um	vídeo	deles	próprios	demonstrando	atividades	passo	a	passo,	por	exemplo,	as	etapas	de	uma	

reação	química.	Os	alunos	estudam	os	passos	em	casa	/	antes	da	lição	e	depois	replicam	o	procedimento	

na	sala	de	lição.	As	atividades	presenciais	continuam	com	a	validação	dos	resultados,	revisão	dos	passos	

em	conjunto	e	mais	esclarecimentos.		

4. Inversão	baseada	em	grupo	

Esta	 versão	 baseia-se	 no	 aumento	 da	 interação	 dos	 alunos	 através	 do	 trabalho	 em	 grupo	 e	 da	

aprendizagem	uns	com	os	outros.	Os	alunos	acedem	ao	conteúdo	do	vídeo	antes	da	lição	e,	em	seguida,	

trabalham	em	grupos	e	trocam	informações	para	compreender	o	conteúdo	juntos.		

5. Inversão	virtual		

Esta	 versão	 é	muito	 útil	 em	 circunstâncias	 em	 que	 o/a	 professor/a	 e	 os	 alunos	 não	 podem	 reunir-se	

presencialmente.	Todos	o	processo	de	aprendizagem	é	mantido	através	de	interações	virtuais,	primeiro	



	

	

como	trabalho	individual	para	aceder	ao	conteúdo	e	depois	reuniões	on-line	para	discutir	o	material	e	os	

conteúdos.		

6. Dupla-inversão		

Nesta	 versão,	 os	 alunos	 atuam	 como	 instrutores,	 gravando	 os	 seus	 vídeos	 para	 mostrar	 domínio	 de	

conhecimento	e	capacidades.	Dessa	forma,	eles	obtêm	conhecimento	aprofundado	sobre	as	informações	

que	trabalharam,	desenvolveram	e	registaram	(Seganmüller,	2020).	

	

LIÇÃO	4	
	

Tópico:	Prática	de	aprendizagem	invertida	pelos	estudantes	

Duração:	1	hora	

Objetivos:		

• Investigar	práticas	de	aprendizagem	invertida	utilizáveis	no	Ensino	Superior,	

• Fazer	 uma	 apresentação	 sobre	 as	 melhores	 práticas	 de	 aprendizagem	 invertida	 no	 Ensino	
Superior,	

• Preparar	conteúdo	de	sala	de	lição	invertida	(vídeo,	apresentação,	texto,	áudio,	jogos)	para	uma	
implementação	de	aprendizagem	invertida,	

• Discutir	 como	 práticas	 de	 aprendizagem	 invertida	 podem	 ser	 aperfeiçoadas	 para	 melhores	

resultados.	
	

Abordagem	 metodológica:	 Discussão	 em	 grupo,	 aprendizagem	 invertida,	 apresentação	 estruturada,	

perguntas	e	respostas,	brainstorming,	aprendizagem	colaborativa.	

Atividades	de	ensino-aprendizagem:	

Antes	da	lição,	os	futuros	professores	usam	os	recursos	on-line	para	aprender	sobre	o	tópico.	

Na	lição,	

• Os	futuros	professores	organizam-se	em	grupos	de	4	a	5	elementos	antes	da	lição	e	pesquisam	
exemplos	de	aprendizagem	invertida,		

• Os	grupos	escolhem	os	seus	tópicos	para	ensinar	e	trabalham	nos	documentos	partilhados	on-
line	e	desenvolvem	conteúdos,	

• Cada	grupo	envia	o	seu	conteúdo	a	outro	grupo	para	iniciar	o	processo	de	aprendizagem,	

• Cada	grupo	estuda	os	materiais	de	aprendizagem	invertida	que	receberam	e	depois	encontram-
se	na	sala	(cada	grupo	estuda	apenas	um	material),	



	

	

• Cada	grupo	apresenta	as	suas	atividades	na	lição	aos	outros	grupos	e	explica	como	estruturam	o	
processo	de	aprendizagem	invertida,	

• Os	 membros	 dos	 grupos	 partilham	 as	 suas	 avaliações	 sobre	 os	 materiais	 de	 aprendizagem	
invertida	desenvolvidos	pelos	outros	grupos.	

	

Avaliação:		
Avaliação	pelos	pares,	autoavaliação,	avaliação	com	rúbrica	e	uma	tarefa	(por	exemplo,	um	texto	síntese,	

uma	apresentação	com	diapositivos,	um	mapa	de	ideias,	um	exemplo	de	lição	invertida,	etc.).	

Marco	teórico:	

Como	conceber/desenhar	aprendizagem	invertida?	

1- Vídeo	+	Atividade	estruturada	

O	instrutor	prepara	um	conteúdo	de	vídeo	ou	encontra	um	bom	vídeo	(no	YouTube,	TED	Talks,	FLN,	Khan	
Academy	ou	Coursera)	sobre	o	conteúdo	pretendido.	Estrutura	o	tempo	da	lição	com	as	atividades	que	
terão	continuidade	presencial.		

2- Texto	+	Atividade	estruturada	

O	instrutor	escreve	um	texto	sobre	o	tópico	tratado	ou	encontra	um	bom	artigo	ou	uma	instrução	passo	
a	passo	para	um	processo	dependendo	do	assunto	a	ser	aprendido.	O	 instrutor	pode	anotar	um	texto	
existente	usando	Perusall	ou	Hypothes.is	(software	de	anotação	social)	para	atrair	a	atenção	para	alguns	
pontos	importantes.	Estrutura	o	tempo	da	lição	com	as	atividades	que	terão	continuidade	presencial.		

3- Áudio	+	Atividade	estruturada	

O	instrutor	prepara	uma	gravação	de	áudio	incluindo	explicações	ou	encontra	uma	palestra	gravada	por	
voz,	 uma	música,	 um	diálogo	 (por	 exemplo,	 para	uma	 lição	de	 língua	 estrangeira),	 um	poema	ou	um	
podcast	diretamente	relacionado	com	o	tópico	da	lição.	Estrutura	o	tempo	da	lição	com	as	atividades	que	
terão	continuidade	presencial.		

4- Jogos	+	Atividade	estruturada	

O	instrutor	prepara	um	jogo	online	ou	encontra	um	jogo	adequado	para	os	resultados	de	aprendizagem	
pretendidos.	Estrutura	o	tempo	da	lição	com	as	atividades	que	terão	continuidade	presencial.		

5-	Simulações+	Atividade	estruturada	

O	instrutor	encontra	um	jogo	de	simulação	ou	uma	simulação	e	pede	aos	alunos	que	o	explorem	antes	do	
horário	da	lição.	É	bom	para	atividades	práticas,	para	obter	uma	compreensão	mais	profunda	das	etapas	
do	processo.	Estrutura	o	tempo	de	lição	com	as	atividades	que	terão	continuidade	presencial	(Talbert,	
2017).	

	 	



	

	

	
	

	
UTILIZAR	ROBÔS	NA	EDUCAÇÃO	MATEMÁTICA	NO	1º	CICLO	
	

Lição	1	
	

Tópico:	Robôs	e	Código	

Duração:	2	horas	

Objetivos:	

- Desenvolver	competência	para	integrar	os	robôs	nas	práticas	letivas	sem	exigir	
conhecimentos	técnicos	aprofundados.	

- Explorar	a	diversidade	de	robôs	educativos		
- Compreender	a	anatomia	básica	e	as	funções	básicas	de	um	robô.		
- Compreender	os	princípios	e	conceitos	básicos	de	uma	linguagem	visual	de	programação	por	

blocos.		
- Saber	avaliar	e	selecionar	os	robôs	de	acordo	com	alunos,	conteúdos	e	contextos	de	

exploração.		
	

Abordagem	Metodológica:	Abordagens	invertidas	“flipped	learning”	e	mistas	e	“blended	learning”	.	
Demonstrações.	Trabalho	em	grupo	e	colaborativo.	

Atividades	de	Ensino-Aprendizagem:	

Antes	da	Lição:	

• Os	alunos,	futuros	professores	utilizam	os	materiais	disponíveis	online	para	explorar	conceitos	
de	robótica	educativa.	

• Os	alunos	serão	divididos	em	grupos	e	será	atribuído	um	tipo	de	robô	a	cada	grupo.	Os	robôs	
deverão	ser	escolhidos	de	acordo	com	os	mais	utilizados	em	cada	país	parceiro	(Bee-Bot,	DOC,	
mBot,	Lego	WeDo)	.	

• Cada	grupo	prepara,	para	a	lição	presencial,	uma	breve	apresentação	sobre	as	funcionalidades	
do	robôs:	tipos	de	adutores,	efetores,	sensores	e	programação.	
	

Na	Lição	

• Os	grupos	apresentam	os	seus	robôs	e	discutem	o	seu	potencial	pedagógico.	
• Os	alunos	são	convidados	a	explorar	tarefas	de	programação	com	um	robô	direcional,	como	o	

Bee-bot	ou	o	Doc.	
• Apresentação	do	ambiente	Scratch,	explorando	tarefas	e	princípios	básicos	de	programação.	

Criar	objetos,	variáveis,	ciclos	e	condições.	
• Em	grupos,	alunos	desenvolvem	pequenos	projetos	em	Scratch	

MÓDULO	5		



	

	

• Apresentação	de	ambientes	de	programação	para	robôs,	como	o	mBlock	ou	o	Lego	WeDo.	
• Os	alunos	serão	convidados	a	desenvolver,	em	grupo,	um	pequeno	projeto	como	um	dos	robôs.	

Avaliação:	

Apresentação	e	reflexão	crítica	sobre	os	projetos	desenvolvidos	com	os	robôs.	

Marco	Teórico:	

Ao	 longo	 dos	 tempos	 as	 crianças	 têm	 desenvolvido	 uma	 variedade	 de	 habilidades	 e	 competências	
enquanto	brincam	com	objetos	físicos.	As	interfaces	tangíveis	podem	trazer	benefícios	significativos	para	
o	contexto	educativo,	permitindo	que	as	crianças	brinquem	com	objetos	físicos	reais,	aumentados	pelo	
poder	de	computação.	

A	robótica	educacional	dá	às	crianças	a	oportunidade	de	relacionar	conceitos	tangíveis	com	o	pensamento	
abstrato	e	computacional.	A	utilização	de	robôs	encontra	significado	nas	abordagens	construcionista	de	
Papert,	envolvendo	as	crianças	no	saber	 fazer	as	suas	próprias	construções	significativas,	 funcionando	
como	"objetos	para	pensar",	promovendo	aprendizagens	mais	ativas	e	significativa.	Robôs	e	interfaces	de	
programação	 visual	 oferecem	 ótimos	 cenários	 para	 as	 crianças	 explorarem	 conceitos	 abstratos	
matemáticos,	de	uma	forma	tangível	e	concreta,	mitigando	as	questões	relacionadas	com	a	ansiedade	
matemática.	

Existe	 uma	 diversidade	 muito	 grande	 de	 robôs	 educativos.	 No	 entanto,	 a	 sua	 utilização	 com	
intencionalidade	pedagógica	deve	equacionar	a	sua	adequação	aos	contextos	e	mundos	das	crianças,	às	
conceções	do(a)	professor(a)	 sobre	os	processos	de	ensino	e	aprendizagem	e	aos	cenários	e	entornos	
educativos	no	seu	todo.	

Enquanto	 recurso	educativo	os	 robôs	podem	ser	explorados	em	várias	dimensões.	As	crianças	podem	
explorar	 os	 robôs	 num	 papel	 mais	 recetor,	 observando,	 interpretando,	 compreendendo	 as	 suas	
funcionalidades	 e	 apropriando-se	 do	 seu	 valor	 e	 significado,	 ou	 podem	 explorá-los	 num	 papel	 de	
produtor,	 interagindo,	 atuando,	manipulando	 e	 criando	 objetos	 e	 projetos	 significativos	 utilizando	 os	
robôs.	

A	integração	da	tecnologia,	programação	e	robótica	no	contexto	educativo	exige	que	o	professor	domine,	
além	do	conhecimento	de	conteúdo	e	do	conhecimento	pedagógico,	o	conhecimento	tecnológico.	Nesse	
sentido,	 torna-se	 essencial	 dotar	 o	 aluno,	 futuro	 professor,	 de	 competências	 digitais	 que	 aceleram	 o	
reconhecimento	 e	 a	 mobilização	 do	 potencial	 pedagógico	 dos	 robôs	 para	 lidar	 com	 a	 ansiedade	
matemática.	

Esta	lição	procura	explorar	uma	dimensão	mais	técnica	e	instrumental,	a	fim	de	desenvolver	competências	
mínimas	de	programação	mínima	e	de	trabalho	com	robôs.	

O	 hardware	 representa	 o	 corpo	 do	 robô,	 sua	 anatomia	 e	 formas	 físicas	 com	 atuadores,	 efetores	 e	
sensores.	Os	atuadores	são	mecanismos	que	introduzem	movimento,	como,	por	exemplo,	os	motores.	Os	
efetores	 permitem	 que	 o	 robô	 mude	 de	 forma	 e	 interaja	 com	 o	 ambiente,	 por	 exemplo,	 um	 braço	
robótico.	Os	sensores	são	meios	usados	para	obter	dados	do	ambiente,	por	exemplo,	reagir	ao	toque	ou	
obstáculos,	reconhecer	movimentos,	ou	ler	dados	como	temperatura	ou	luminosidade.	



	

	

O	software	permite	o	controle	dos	componentes	físicos	do	robô,	permitindo	perceber	o	ambiente	e	agir	
sobre	ele.	Dependendo	do	tipo	de	robô,	usamos	diferentes	linguagens	de	programação	e	plataformas.	Os	
robôs	 direcionais	 de	 solo,	 mais	 simples	 e	 adequados	 para	 crianças	 mais	 novas,	 utilizam	 técnicas	 de	
programação	baseadas	em	teclas	direcionais,	muito	semelhantes	à	linguagem	LOGO.	Outros	robôs	usam	
plataformas	 de	 programação	 visual.	 A	 plataforma	 de	 programação	 visual	 mais	 popular	 é	 o	 Scratch,	
seguindo	uma	abordagem	de	programação	em	blocos.	Muitas	das	plataformas	de	programação	dos	robôs	
seguem	uma	sintaxe	semelhante.	É	importante	que	os	alunos,	futuros	professores,	entendam	e	vivenciem	
a	programação	nesses	ambientes.	

	

Lição	2	
	

Tópico:	Visualização	espacial	e	Números	e	Operações	

(Visualização	 espacial,	 transformações	 geométricas,	
posição	 relativa	 de	 planos,	 sentido	 de	 número,	
resolução	 de	 problemas	 (por	 exemplo,	 estimativa,	
avaliação	de	soluções,	tentativa	e	erro),	modelação	de	
problemas,	 operações	 aritméticas	 (adição,	 subtração,	
multiplicação),	Medidas	de	grandezas	(comprimento).	

Duração:	2	horas		

Objetivos:		
Nos	alunos	mais	novos,	as	ideias	de	direita	e	esquerda	ainda	não	estão,	normalmente,	bem	estabelecidas.	

Não	 é	 possível	 iniciar	 o	 trabalho	 em	 conceitos	 geométricos	 que	 envolvam	 a	 lateralidade	 se	 não	 for	

desenvolvida	 antes	 a	 orientação	 espacial	 com	 os	 alunos.	 Sem	 estas	 habilidades	 espaciais,	 as	 crianças	

sentirão	dificuldades	em	resolver	problemas	de	geometria	(plano	e	espaço).		

● Aprender	a	desenvolver	as	competências	geométricas	dos	alunos	e	competências	para	o	trabalho	
nas	áreas	STEAM	

● Explorar	a	aprendizagem	baseada	em	problemas	como	uma	forma	de	trabalhar	com	código	em	
atividades	unplugged	para	atenuar	a	ansiedade	matemática	

● Entender	 a	 importância	 de	 trabalhar	 com	 atividades	 unplugged	 e	 plugged	 para	 promover	 o	
pensamento	computacional	

● Desenvolver	planificações	para	aprender	matemática	com	o	uso	de	robôs	

● Explorar	 e	 reconhecer	 o	 uso	 de	 robôs	 para	 fomentar	 a	 aprendizagem	 sobre	 localização	 e	
orientação	 no	 espaço,	 figuras	 geométricas,	 grandezas	 (comprimento)	 e	 operações	 aritméticas	

(adição	e	multiplicação)	

● Analisar	diferentes	perspetivas	didáticas	para	trabalhar	com	robôs	com	crianças	dos	6	aos	8	anos	

e	com	crianças	dos	8	aos	10	anos	de	idade	

	



	

	

Abordagem	 Metodológica:	 Discussão,	 aprendizagem	 invertida,	 brainstorming,	 aprendizagem	
colaborativa	

Atividades	ensino-aprendizagem:	

Antes	da	lição,	os	futuros	professores	recorrem	aos	materiais	de	ensino	online	para	aprofundar	o	tema.	

Na	de	lição	

● Os	futuros	professores	analisam	a	proposta	de	trabalho	descrita.		
● Criam	diferentes	pulseiras	em	cores	distintas	(as	cores	escolhidas	não	devem	ser	próximas	para	

evitar	confusão	na	identificação)	
● As	crianças	terão	de	criar	as	pulseiras	com	papel	e	cartão	colorido,	desenvolvendo	a	criatividade	

e	a	curiosidade	através	da	metodologia	de	"criação	do	instrumento",	elemento-chave	do	trabalho	
dos	alunos	porque	lhes	permite	aprender	e	pôr	em	prática	competências	fundamentais	como	as	
habilidades	motoras	finas.		

● Uma	vez	concluída	a	construção	das	duas	pulseiras	(direita	e	esquerda),	as	crianças	terão	de	as	
usar,	certificando-se	de	que	todos	os	alunos	usam	a	mesma	pulseira	de	cor	para	a	direita	e	para	a	
esquerda.		

● Trabalham-se,	agora,	exercícios	de	orientação.		
● Podem	ser	realizados	de	duas	maneiras	diferentes:		

-	Abordagem	introspetiva	-	Construção	de	um	labirinto	no	chão	com	fita	adesiva	ou	obstáculos	
(como	 cadeiras	 e	 mesas)	 e	 a	 criança	 desloca-se	 ao	 redor	 do	 espaço	 seguindo	 instruções.	 O	
objetivo	é	chegar	ao	 final	do	caminho	seguindo	as	 instruções	dadas	pelos	seus	colegas,	o	que	
permitirá	o	envolvimento	de	todo	o	grupo	de	classe.	Para	dar	as	instruções,	os	alunos	terão	de	
usar	as	cores	das	pulseiras	para	indicar	a	esquerda	e	a	direita.		
-	Abordagem	extrospetiva	Outra	criança,	colocada	à	frente	da	criança	que	faz	o	exercício,	dará	as	
instruções	 do	 seu	 próprio	 ponto	 de	 vista,	 para	 que	 aquele	 que	 dá	 as	 instruções	 tenha	 de	
compreender	a	direita	e	a	esquerda	do	outro.	

● Nesta	próxima	fase	da	tarefa	pode	ser	usado	um	robô	(Bee	Bot,	Blue	Bor,	Mtiny,	Mbot,	...)	
● É	criado	o	caminho	em	que	o	robô	terá	de	se	mover,	usando	papel,	cartão,	marcadores	e	lápis	de	

cor	e	os	alunos	terão	programar	o	caminho	para	o	robô	percorrer.	Para	isso,	os	alunos	produzem	
cartões	para	indicar	a	esquerda	e	a	direita	e	usam	as	mesmas	cores	que	na	atividade	anterior.		

● Os	 futuros	 professores	 trabalham	 em	 grupos	 e	 cada	 grupo	 cria	 uma	 nova	 atividade	 de	
aprendizagem	para	desenvolver	o	sentido	espacial	das	crianças	usando	robôs.	

● Os	grupos	partilham	as	suas	atividades	de	aprendizagem	e	discutem	os	resultados.	

Desafios	/	Problemas	
Criar	e	usar	a	pulseira	
Usar	a	pulseira	para	medir	comprimentos	
Programar	robôs	para	se	moverem	em	direções	diferentes.	
Temas		
Orientação	espacial	e	medida	
Operações	aritméticas	
Recursos		
Papel,	lápis	coloridos,	marcadores		



	

	

Fita	adesiva	para	construir	labirinto	no	chão	
Robôs	Educativos	
Plasticina	e	outros	materiais	para	representar	ruas,	edifícios	
Kits	de	robótica	

	

Avaliação:		

● A	autoavaliação	é	necessária	para	a	avaliação	individual	do	próprio	progresso	

● Escrever	um	relatório	é	essencial	para	entender	os	processos	de	grupo	

● Na	avaliação	pelos	pares,	os	professores	trocam	ideias	sobre	o	processo	

Marco	Teórico:	

Sutton	e	Williams	(2007)	definem	a	capacidade	espacial	como	"o	desempenho	em	tarefas	que	requerem:	

rotação	mental	de	objetos,	a	capacidade	de	descrever	e	entender	como	é	que	os	objetos	se	posicionam	

em	diferentes	ângulos,	uma	compreensão	de	como	os	objetos	se	relacionam	entre	si	no	espaço"	(Sutton	

et	 al.,	 2005).	 Na	 sua	 investigação,	 os	 autores	 descrevem	 que	 uma	 característica	 importante	 das	

capacidades	 espaciais	 é	 a	 compreensão	 tridimensional	 (3D),	 que	 é	 a	 capacidade	 de	 compreender	

propriedades	3D	em	representações	bidimensionais	(2D).	Esta	capacidade	requer	habilidades	percetuais	

para	 interpretar	 o	 que	 é	 visto,	 e	 habilidades	 espaciais	 para	 manipular	 mentalmente	 representações	

geométricas.	

A	Geometria	é	uma	área	da	matemática	fundamental	para	o	trabalho	nas	áreas	STEAM;	especialmente	as	

disciplinas	 de	 Tecnologia	 e	 Engenharia	 e	 das	Artes.	 Este	módulo	 requer	 que	os	 estudantes	 do	 ensino	

superior	tomem	uma	visão	mais	ampla	do	seu	poder,	apelando	aos	alunos	para	analisarem	características	

de	formas	geométricas	e	construírem	argumentos	matemáticos	sobre	as	relações	geométricas,	bem	como	

para	usarem	a	visualização,	o	raciocínio	espacial	e	a	modelação	geométrica	para	resolver	problemas.		

Muitos	 autores	 (Carme,	 Sutton,	 Highfield,	 Verner)	 recomendam	 acentuar	 o	 desenvolvimento	 das	

capacidades	de	visualização	espacial	ao	nível	dos	primeiros	anos,	 insistindo	na	importância	de	adquirir	

estas	 capacidades	 de	 visualização	 na	 educação	 em	 engenharia	 e	 especificamente	 na	 edição	 de	

competências	espaciais	3D,	contribuindo	para	o	sucesso	dos	alunos.	Highfield	(2010)	descreveu	uma	série	

de	tarefas	usando	bee-bots	e	pro-bots,	desenvolvidas	como	parte	de	um	projeto	maior	analisando	o	uso	

de	robôs	para	crianças	de	três	e	quatro	anos	como	ferramentas	na	resolução	de	problemas.	A	ideia	chave	

era	 que	 as	 crianças	 programassem	 os	 robôs	 e	 observassem	 os	 seus	 vários	 movimentos.	 Através	 das	

atividades	propostas,	 foram	desenvolvidos	conceitos	geométricos	 (por	exemplo,	ângulo	de	rotação	de	



	

	

figuras,	 posição	 relativa	 de	 planos),	 conceitos	 associados	 a	medida	 e	 à	 resolução	 de	 problemas	 (por	

exemplo,	estimativa,	avaliação	de	soluções,	tentativa	e	erro)	e	representação	de	muitos	problemas.	

Verner	 (2004)	 usou	 um	 ambiente	 de	 aprendizagem	 (RoboCell)	 onde	 a	 manipulação	 dos	 objetos	 era	

realizada	 por	 robôs,	 um	 trabalho	 que	 exigia	 um	 pensamento	 espacial.	 O	 autor	 propôs	 um	 currículo	

relacionado	com	“robot	kinematics”	e	o	movimento	ponto	a	ponto,	rotação	de	objetos	e	montagem	de	

puzzles	 espaciais	 com	 robôs.	 Os	 pré	 e	 pós	 testes	 realizados	 nas	 escolas	 revelaram	 melhoria	 das	

capacidades	espaciais	dos	alunos	nas	tarefas	que	foram	desenvolvidas	no	curso.		

	

Lição	3	
	

Tópico:	O	Conceito	de	Estimativa	

(Sentido	espacial,	medida,	números	e	operações,	resolução	de	problemas	e	estimativa)	

Duração:	2	horas		

Objetivos:		
● Aprender	a	ensinar	estimativa	(comprimento,	tempo)	

Abordagem	 Metodológica:	 Discussão,	 aprendizagem	 invertida,	 brainstorming,	 aprendizagem	
colaborativa	

Atividades	de	ensino-aprendizagem:	

Antes	da	sala	de	lição,	os	futuros	professores	usam	os	materiais	de	ensino	online	para	aprofundar	o	tema.	

Atividades	na	sala	de	lição	

Estimativa	(distância)	
● Os	futuros	professores	examinam	a	atividade	de	aprendizagem	para	o	trabalho	da	estimativa	de	

distâncias.	

Exemplo	de	atividade		

● Podemos	usar	um	dos	robôs	(já	mencionados),	que	em	cada	instrução	percorre	um	segmento	
de	reta	de	15	cm	de	comprimento.	Para	realizar	a	tarefa,	é	necessário	saber	quantos	'passos'	

o	 robô	 tem	 que	 percorrer	 para	 chegar	 a	 um	 determinado	 ponto	 e	 percorrer	 a	 distância	

estipulada.	

● Com	esta	atividade	é	possível	trabalhar	a	multiplicação:	se	o	robô	der	um	passo	para	cobrir	
15	cm	então	se	forem	necessários,	por	exemplo,	três	passos,	percorrerá	45	cm	de	distância.		



	

	

Em	seguida,	e	possível	trabalhar	com	os	alunos	o	cálculo	do	número	de	passos	necessários	

para	chegar	a	um	ponto.		

● O	passo	seguinte	consiste	na	medida	(com	régua)	como	ferramenta	para	verificação.	

● Para	trabalhar	a	estimativa,	é	possível	colocar	um	objeto	aleatoriamente	no	caminho	do	robô	
e,	em	seguida,	questionar	os	alunos	quantos	passos	o	robô	precisa	de	percorrer	para	alcançar	
o	objeto.		

● Os	 futuros	 professores	 trabalham	 em	 grupos	 e	 constroem	 uma	 atividade	 de	 aprendizagem	
semelhante.	 Em	 seguida,	 os	 grupos	partilham	as	 suas	 atividades	de	aprendizagem	e	discutem	

como	podem	melhorar	as	suas	aplicações	e	usar	robôs	para	trabalhar	a	estimativa.	

	
Estimativa	do	tempo	

● Os	futuros	professores	analisam	a	atividade	de	aprendizagem	proposta	que	procura	desenvolver	
nos	alunos	a	capacidade	de	estimar	a	grandeza	tempo.	

Exemplo	de	Atividade	

● A	proposta	pode	ser	complexa	para	alunos	mais	jovens	e,	por	isso,	eles	podem	“contar”	o	
tempo	verbalmente	ou	com	o	apoio	das	suas	mãos	para	além	da	possibilidade	de	usarem	um	
temporizador	digital.	

● Podemos	usar	um	robô	(como	MBot	ou	Lego	WeDo2)	ou	recorrer	à	programação	por	blocos	
como	o	Scratch	Jr	para	trabalhar	a	grandeza	tempo.	O	robô	pode	ser	programado	para	se	

mover	em	linha	reta	durante	vinte	segundos.	Este	trabalho	é	interessante	na	medida	em	que	

permite	relacionar	o	tempo	com	a	distância	e,	portanto,	trabalhar	implicitamente	o	conceito	
de	velocidade.		

● Depois	 de	 ter	 programado	 o	 robô,	 o	 temporizador	 é	 iniciado	 e	 os	 alunos	 terão	 de	
contabilizam	os	segundos	para	obterem	uma	relação	entre	os	vários	dados.		

● Neste	 momento,	 é	 possível	 sugerir	 diferentes	 estimativas.	 Por	 exemplo,	 mantendo	 a	
velocidade	do	robô	constante,	é	possível	questionar	os	alunos	até	onde	ele	se	desloca	em	

dez	segundos	e	fazer	previsões	sobre	o	tempo	e	a	distância.	Neste	trabalho,	também	pode	
ser	trabalhado	o	conceito	de	múltiplo	de	um	número.		

● O	trabalho	é	finalizado	aumentando	a	potência	do	robô.	Ao	duplicar	a	potência	do	robô	e	
consequentemente	 a	 velocidade,	 o	 espaço	 que	 foi	 percorrido	 em	 vinte	 segundos,	 será	

percorrido	em	metade	do	tempo.	

● Obviamente	que	existem	fatores	como	o	atrito	ou	outros	fatores	externos	que	os	alunos	não	
podem	deixar	de	considerar.	

● Os	futuros	professores	podem	desenhar	novas	atividades,	em	grupo,	e	no	final	partilhar	com	

os	colegas,	discutindo-se	formas	de	as	desenvolver	com	os	alunos.	

Recursos:	



	

	

Papel,	lápis	coloridos,	marcadores		

Réguas,	cordas	
Fita	adesiva	para	construir	labirinto	no	chão	

Robôs	Educativos	(Blue	Bot,	mTiny,	Mbot,...)	

Plasticina	e	outros	materiais	para	representar	ruas,	edifícios,....	

Kits	de	robótica.	

	

Avaliação:		

● A	autoavaliação	é	necessária	para	a	avaliação	individual	do	próprio	progresso	

● Escrever	um	relatório	é	essencial	para	entender	os	processos	de	grupo	

● Na	avaliação	pelos	pares,	os	professores	trocam	ideias	sobre	o	processo	

● Autoavaliação	com	base	no	feedback;	e/ou	avaliação	por	pares	ou	pelas	crianças	

	

Marco	Teórico:	

Muitos	estudos	para	ensinar	Matemática	nos	primeiros	anos	recomendam	o	ensino	da	área	apoiado	pela	

tecnologia.	 A	 aprendizagem	matemática	 deve	 ser	 feita	 através	 da	 utilização	 de	meios	 instrutivos,	 em	

particular	de	meios	de	aprendizagem	visual,	com	o	apoio	de	ecossistemas	baseados	na	tecnologia	(Bellas	

et	al,	2019).	A	implementação	de	recursos	visuais	e	tecnológicos	tem	tido	bons	resultados	no	processo	de	

ensino-aprendizagem	da	Matemática.	

Foram	realizados	inúmeros	estudos	sobre	o	potencial	da	tecnologia	no	processo	de	ensino	da	Matemática	

(Fabian	 et	 al,	 2018)	 permitindo	 concluir	 que	 fatores	 cognitivos,	 afetivos	 e	metacognitivos	 podem	 ser	

modelados	e	apoiados	por	sistemas	inteligentes	de	tutoria,	não	só	na	vertente	cognitiva,	mas	também	em	

outros	elementos,	como	a	motivação	e	a	confiança.	

A	abordagem	educativa	baseada	no	desenvolvimento	da	lógica	e	da	criatividade	nas	novas	gerações	desde	

os	 primeiros	 anos	 é	 muito	 promissora.	 Assim,	 a	 utilização	 de	 sistemas	 com	 robôs	 está	 a	 tornar-se	

fundamental	se	aplicada	desde	os	primeiros	anos.	No	1.º	CEB,	a	programação	de	robôs	é	divertida	e,	por	

isso,	 representa	 uma	 excelente	 ferramenta	 tanto	 para	 a	 introdução	 das	 TIC	 como	 para	 ajudar	 no	

desenvolvimento	das	capacidades	lógicas	e	linguísticas	das	crianças	(Sca	Radozzi	et	al.,	2015).	



	

	

Além	disso,	a	programação	de	robôs	torna-se	também	uma	oportunidade	para	os	alunos	dos	primeiros	

anos	desenvolverem	as	suas	competências	linguísticas	e	lógicas,	devendo	focar-se	a	atenção	em	questões	

pedagógicas	e	não	tecnológicas.	

O	primeiro	e	principal	objetivo	deste	projeto	diz	respeito	à	introdução	da	Robótica	no	1.º	CEB	no	apoio	à	

aprendizagem	matemática.	A	ideia	não	é	ensiná-los	a	programar	uma	máquina	em	si,	mas	sim	considerar	

a	robótica	como	um	método	normal	de	trabalho	e	não	uma	forma	excecional	de	trabalho.		

No	seu	livro,	Coding	as	a	playground	(Bers	2018),	Marina	Bers	sugere	sete	ideias	poderosas	para	o	uso	de	

robótica	educativa	e	o	pensamento	computacional	nos	primeiros	anos.		

Algoritmos:	Identificar	o	que	constitui	um	passo	na	sequência	promove	o	pensamento	abstrato.	Na	lição,	

esta	identificação	de	ações	em	sequência	é	claramente	necessária	

Modularidade:	 Decompor	 tarefas	 ou	 procedimentos	 em	 passos	 mais	 simples.	 Que	 tarefas	 estão	

envolvidas	no	problema?		

Estruturas	 de	 controlo:	 a	 ordem	 pela	 qual	 as	 instruções	 são	 seguidas	 ou	 implementadas.	 A	 questão	

fundamental	nos	primeiros	anos	é	a	familiarização	com	padrões	e	a	análise	de	relações	de	causa/efeito,	

por	exemplo,	quando	o	robô	sai	do	percurso	definido	ou	quando	encontra	um	obstáculo.	

Representação:	tratar	dados	e	valores	de	diferentes	formas.	Os	conceitos	podem	ser	representados	por	

símbolos	 como,	 por	 exemplo,	 letras	 que	 podem	 representar	 sons,	 algarismos	 podem	 representar	

quantidades	 ou	 instruções	 de	 programação	 podem	 representar	 comportamentos.	 Diferentes	 tipos	 de	

coisas	têm	diferentes	tipos	de	atributos.	Por	exemplo,	a	inteligência	robótica	funciona	de	forma	diferente	

a	partir	da	nossa	mente,	ou	da	mente	de	um	gato.	Os	tipos	de	dados	têm	diferentes	funcionalidades,	por	

exemplo,	 números	 podem	 ser	 adicionados,	 as	 letras	 podem	 ser	 arranjadas	 em	 conjuntos.	 Quando	

trabalhamos	 código,	 é	 necessário	 entender	 que	 as	 linguagens	 de	 programação	 usam	 simbologia	 para	

representar	ações,	dados	ou	variáveis.		

Hardware/software:	 os	 sistemas	 de	 computação	 precisam	 de	 hardware	 e	 software	 para	 operar.	 O	

software	fornece	instruções	para	o	hardware.	As	crianças	entendem	que	muitos	dispositivos	podem	ser	

programados	e	não	apenas	os	computadores.	

Processo	de	design:	um	processo	iterativo	usado	para	desenvolver	programas	e	artefactos	tangíveis.	O	

processo	 de	 design	 é	 um	 ciclo:	 não	 há	 ponto	 de	 partida	 ou	 final.	Os	 passos	 são	 perguntar,	 imaginar,	

planear,	criar,	testar,	melhorar	e	partilhar.	



	

	

Depuração:	a	necessidade	de	corrigir	os	nossos	programas	usando	testes,	pensamento	lógico	e	resolução	

de	 problemas.	 Uma	 vez	 que	 as	 crianças	 entendem	 como	 depurar	 os	 seus	 sistemas,	 começam	 a	

desenvolver	estratégias	comuns	de	resolução	de	problemas	que	podem	ser	usadas	em	uma	variedade	de	

sistemas	informáticos.		

	

Lição	4	
	
Tópico:	Reconhecimento	de	padrões	

Fase	Unplugged	
O	trabalho	com	atividades	unplugged	usa,	normalmente,	cartões	para	definir	os	movimentos	de	objetos.	

Cada	 cartão	 tem	 usualmente	 um	 desenho	 que	 corresponde	 a	 uma	 instrução	 básica	 para	 auxiliar	 a	

construção	de	um	código	para	os	movimentos	pretendidos.		

	

Duração:	2	horas		

Objetivos:	

● Perceber	que	as	crianças	são	capazes	de	comunicar	como	é	que	uma	determinada	sequência	vai	
continuar	

● Compreender	de	que	forma	se	pode	ensinar	os	alunos	a	moverem-se	em	direções	diferentes,	a	
diferentes	velocidades	

● Compreender	de	que	forma	é	possível	ensinar	os	alunos	a	reconhecer	padrões	(geometria)	
	

Abordagem	 Metodológica:	 Discussão,	 aprendizagem	 invertida,	 brainstorming,	 aprendizagem	
colaborativa	

Atividades	de	ensino-aprendizagem:	

Antes	da	Lição,	os	futuros	professores	usam	os	materiais	de	ensino	on-line	para	aprofundar	sobre	o	tema.	

Durante	a	lição	

● Os	futuros	professores	analisam	a	atividade	de	aprendizagem	descrita	abaixo.		

Exemplo	

● São	dados	dois	objetos	diferentes	aos	alunos.	Uma	sequência	alternativa	dos	objetos	(ou	seja,	por	
exemplo,	 quadrado,	 círculo,	 quadrado,	 círculo,	 quadrado,	 círculo,	 círculo,...),	 é	 mostrada	 às	
crianças	(utilizando	os	objetos	ou	uma	fotografia).	O	professor	pede	às	crianças	para	dizerem	qual	
deve	ser	o	próximo	objeto	na	sequência.	

● As	crianças	representam	um	segmento	de	reta	e	um	círculo	no	chão	com	fita	adesiva	(trabalho	de	
medida,	comprimento,	orientação).	



	

	

● As	 crianças	 contam	 umas	 às	 outras	 e	 decidem	 como	 dividir	 o	 espaço	 entre	 elas	 (Operações	
Aritméticas)	

● Cada	criança	tem	um	equipamento	para	segurar	como	um	volante	/	ou	um	aro	onde	é	possível	
ficar	no	seu	 interior	e	segurá-lo	em	torno	da	cintura	para	dar	a	 ideia	de	que	estão	num	carro.	
Também	podem	segurar	o	aro	ou	o	volante	à	sua	frente.	

● As	crianças	começam	na	sua	própria	marca	e	depois	aprendem	a	mover-se	pelo	espaço	de	jogo	
lentamente	evitando	o	choque	com	outras,	usando	o	equipamento	como	volante.	

● Podem	ser	introduzidas	instruções,	dadas	às	crianças,	em	forma	de	luzes	ou	etiquetas	coloridas	
o RED	–	as	crianças	param	
o LARANJA	as	crianças	correm	no	local	
o VERDE	as	crianças	movem-se	livremente	em	torno	do	espaço	do	jogo	
o ROSA:	As	crianças	movem-se	em	“linha	reta”	
o AMARELO:	As	crianças	movem-se	em	círculo.	

● Para	 esta	 atividade,	 é	 possível	 usar	 uma	 ampla	 gama	 de	 objetos,	 por	 exemplo:	 tijolos	 de	
construção,	blocos	de	madeira,	imagens	impressas	ou	peças	de	puzzle.		

● Também	é	possível	usar	folhas	impressas.	

A	Fase	Plugged	

● Nesta	 lição,	 são	 usados	 robôs	 no	 reconhecimento	 de	 “padrões”.	 Por	 exemplo,	 os	 professores	
programam	o	robô	para	percorrer	o	contorno	de	uma	figura	e	os	alunos	explicam	o	movimento	
do	robô	e	a	intenção	do	professor	quando	o	programou.	

● Em	 seguida,	 o	 professor	 auxilia	 os	 alunos	 a	 programarem	 o	 robô	 para	 o	 contorno	 de	 figuras	
simples.	

Recursos:	
Papel,	lápis	coloridos,	marcadores		
Réguas,	corda	
Fita	adesiva	para	construir	labirinto	no	chão	
Robôs	Educativos	(Blue	Bot,	mTiny,	Mbot,...)	
Plasticina	e	outros	materiais	para	representar	ruas,	edifícios,....	
Kits	de	robótica.	

	

Avaliação:		

● A	autoavaliação	é	necessária	para	a	avaliação	individual	do	próprio	progresso	

● Escrever	um	relatório	é	essencial	para	entender	os	processos	de	grupo	

● Na	avaliação	pelos	pares,	os	professores	trocam	ideias	sobre	o	processo	

	

Marco	Teórico:	

(Reconhecimento	de	padrões	na	vida	real	e	em	matemática)	



	

	

O	sistema	educativo	deve	criar	uma	oportunidade	para	os	alunos	representarem,	ouvirem	e	discutirem	

ideias	 matemáticas	 de	 diferentes	 formas	 e	 contextos.	 Além	 disso,	 o	 sistema	 educativo	 não	 só	 deve	

proporcionar	 um	 ambiente	 para	 os	 alunos	 ligarem	 ideias	 matemáticas,	 como	 também	 para	 simular	

situações	do	mundo	real	e	proporcionar	uma	oportunidade	para	resolverem	problemas	do	mundo	real.	

A	capacidade	de	reconhecimento	de	padrões,	fundamental	na	matemática,	é	também	relevante	em	todos	

os	aspetos	da	vida,	da	escola	e	da	vida	em	geral.	Reconhecer	padrões	significa	compreender	semelhanças,	

diferenças,	sequências	em	vários	campos,	nomeadamente	relações	sociais.	

O	professor	pode	ilustrar	este	conceito	com	vários	exemplos	da	vida	na	escola	e	na	família.	Desta	forma,	

ajuda	os	alunos	a	ver	a	matemática	como	uma	área	útil,	interessante	e	viva,	e	a	encorajá-los	a	participar	

ativamente	na	lição.	

Tem	existido	alguma	pesquisa	sobre	como	envolver	professores	do	1.º	CEB	no	processo	de	aprendizagem	

pela	metodologia	 STEM.	 Adams,	Miller,	 Saul	 e	 Pegg	 (2014),	 são	 professores	 primários	 envolvidos	 em	

projetos	que	ligam	os	alunos	e	os	seus	trabalhos	aos	seus	ambientes	locais,	no	mundo	real,	para	ensinar	

matemática,	ciência	e	estudos	sociais.	Como	resultado,	a	sua	confiança	no	ensino	STEM	e	na	intenção	de	

ensinar	STEM	aumentou.	

Di	Francesca,	Lee	e	McIntyre	(2014)	descreveram	um	programa	primário	de	preparação	de	professores	

em	que	o	processo	de	design	de	interação	foi	integrado	em	cursos	de	matemática	e	ensino	de	ciências.	

A	aprendizagem	integrada	e	o	ensino	do	STEM	são	cruciais	e	a	robótica	permite	o	trabalho	interdisciplinar	

(Bers,	 2008).	 A	 robótica	 é	 uma	 ferramenta	motivadora	 e	 de	 aprendizagem	 significativa	 devido	 à	 sua	

natureza	experimental	(Mataric,	Koenig,	Nathan	&	Feil-Seifer,	2007).	

A	robótica	pode	ser	eficaz	no	ensino	do	STEM	porque	permite	aplicações	no	mundo	real	dos	conceitos	de	

engenharia	e	tecnologia	e	ajuda	a	diminuir	a	abstração	da	ciência	e	da	matemática	(Nugent	et	al.,	2010).	

Os	contextos	e	competições	de	robótica	existentes	para	alunos	de	diversos	níveis	de	ensino	têm	contado	

com	 o	 envolvimento	 de	muitos	 estudantes.	 No	 entanto,	 em	 geral,	 são	 estudantes	 já	 sensibilizados	 e	

motivados	para	aprender	com	a	metodologia	STEM.	Para	envolver	mais	estudantes	nesta	metodologia	de	

aprendizagem,	 é	 necessário	 abordar	 os	 alunos	 que	 não	 estão	 interessados	 em	 tais	 oportunidades	

extracurriculares,	bem	como	aqueles	que	estão	interessados,	mas	não	podem	pagar	tais	oportunidades.	

Assim,	é	fundamental	a	integração	sustentada	da	robótica	nos	objetivos	curriculares	nas	salas	de	lição,	

expandindo	os	benefícios	da	robótica	na	educação	STEM.	



	

	

	

	

Lição	5	
	

Tópico:	Usando	robôs	para	explorar	conceitos	matemáticos	com	crianças	dos	6	aos	8	anos.	
	
Duração:	2	horas	
	
Objetivos:	

• Explorar	 aprendizagens	baseada	em	projetos	para	 trabalhar	os	 robôs	e	 lidar	 com	a	ansiedade	
matemática.	

• Compreender	 a	 importância	 de	 trabalhar	 cenários	 “unplugged”	 e	 “plugged”	 para	 promover	 o	
pensamento	computacional.	

• Mapear	no	currículo	conteúdos	matemáticos	para	desenhar	atividades	de	ensino	e	aprendizagem	
com	robôs.	

• Explorar	 e	 reconhecer	 a	 utilização	 dos	 robôs	 para	 promover	 melhores	 aprendizagens	 sobre	
espaço	e	orientação,	figuras	geométricas,	distância	e	comprimento	e	adição	e	multiplicação.	

• Refletir	sobre	diferentes	perspetivas	didáticas	de	trabalho	com	robôs	com	crianças	de	6-8	anos.	
	

Abordagem	Metodológica:		Trabalho	Colaborativo,	atividades	práticas,	discussão	e	reflexão,	pesquisa.	
	
Atividades	de	Ensino-Aprendizagem:	
Antes	da	Lição	

• Os	 alunos,	 futuros	 professores,	 fazem	 algumas	 pesquisas	 sobre	 o	 tópico	 de	 acordo	 com	 os	
recursos	educativos	disponibilizados.	

Na	Lição	

• Os	 alunos	 exploram,	 analisam	 e	 avaliam,	 um	 conjunto	 de	 atividades	 sustentadas	 numa	
abordagem	baseada	em	projetos.	

• Os	recursos	a	utilizar	nesta	atividade	são:	
o 	um	robô	educativo,	tipo	Bee-Bot	ou	Robot	Doc,	tapetes	para	robôs,	cartolina	castanha,	

plasticina	e	materiais	de	desenho.	
o Uma	 ficha	de	 atividades	número	2,	 desenhada	para	 crianças	 com	5-	 7	 anos	de	 idade.	

Todas	as	atividades	respondem	ao	desafio/problema	de	planificar	e	cuidar	de	uma	horta.	
• Os	alunos	são	organizados	em	pequenos	grupos.	
• Os	alunos	exploram	as	atividades	e	executam	todas	as	tarefas	propostas.	
• Os	alunos	 fazem	o	mapeamento	de	objetivos	e	conteúdos	que	podem	ser	trabalhados	com	as	

atividades	de	preparar	e	cuidar	da	horta	propostas.		
• Identificar	as	atividades	“unplugged”	e	“pulgged”	e	refletem	sobre	o	seu	potencial	didático.	



	

	

• Refletir	 sobre	 a	 utilização	 de	 robôs	 em	 cenários	 reais	 para	 aprender	 conteúdos	matemáticos,	
como	adição,	multiplicação,	comprimento	e	media	ou	figuras	geométricas	e	planificam	possíveis	
abordagens	didáticas.	

• Planificar	e	discutir	o	que	pode	acontecer	em	cada	atividade,	que	conhecimento	pode	emergir	de	
cada	tópico,	o	tempo	necessário	em	cada	atividade,	a	forma	como	as	crianças	podem	trabalhar,	
possíveis	 resoluções	 ou	 dificuldades	 e	 formas	 de	 promover	 a	 discussão	 dos	 resultados	 da	
atividade	com	a	turma.	

• Os	alunos	serão	convidados	a	sintetizar	as	suas	 ideais,	preenchendo	uma	tabela	com	os	vários	
elementos	da	cada	tarefa.	

	

Tarefa	 Tipo	de	Atividade	 Objetivos	 Conteúdos	 Duração	

	 	 	 	 	

	

• Discutir	estratégias	para	explorar	a	atividade	com	as	crianças.	
• Discutir	possíveis	soluções	e	dificuldades	das	crianças	para	executar	a	atividade.	
• 	Explorar	conexões	e	oportunidades	de	multidisciplinariedade.	
• Propor	outros	cenários	e	extensões	das	atividades	de	utilização	dos	robôs	paa	ensinar	matemática.	
• Discutir	estratégias	de	avaliação	das	crianças.		

Avaliação:	

• Relatório	reflexivo	orientado	por	questões	didáticas,	curriculares	ou	de	conteúdo	e	discussão	
correspondente.	

• Que	conteúdo	matemático	pode	identificar	na	proposta?	Como	é	que	se	relaciona	com	o	currículo	
do	seu	país?		

• Como	acha	que	os	alunos	resolveriam	os	diferentes	passos	da	atividade?	Onde	acha	que	os	seus	
alunos	teriam	dificuldades?	Como	pode	apoiá-los	para	superá-las?	

• Como	pode	tornar	a	atividade	envolvente	motivadora	para	os	seus	alunos?		
• Consegue	pensar	numa	maneira	de	os	alunos	apresentarem	o	seu	trabalho	à	lição?	Como	é	que	

isso	apoiaria	a	sua	aprendizagem	matemática?	
• Que	pontos	fortes	e	fracos	identifica	nesta	atividade	em	termos	de	aprendizagem	matemática?	E	

em	termos	de	robótica	no	ensino	primário?			
	

Marco	Teórico:	

Nesta	 lição,	 o	 principal	 objetivo	 é	 analisar	 os	 tópicos	 curriculares	 de	 matemática	 e	 cenários	 de	

aprendizagem	resultantes	do	trabalho	de	crianças	dos	6	aos	8	anos	na	tarefa	da	Horta.		

A	tarefa	Horta	visa	planear	e	projetar	uma	horta,	plantar	uma	horta	e	regar	uma	horta.	

Nesta	 lição,	 é	 importante	 que	 os	 futuros	 professores	 reconheçam	 os	 principais	 resultados	 de	

aprendizagem	para	as	crianças	com	a	tarefa,	tais	como	



	

	

• Analisar	e	descrever	relações	espaciais,	estando	no	espaço	em	relação	aos	outros	e	em	relação	
aos	objetos.	

• Executar	contagens	progressivas	e	regressivas.	
• Reconhecer	 factos	 básicos	 de	 adição	 utilizando	 diferentes	 estratégias	 que	mobilizam	 relações	

numéricas	e	propriedades	de	operações.	
• Reconhecer	 factos	 básicos	 de	 multiplicação	 utilizando	 diferentes	 estratégias	 que	 mobilizam	

relações	numéricas	e	propriedades	de	operações.	
• Descrever	formas	planas,	identificando	as	suas	propriedades.	
• Comparar	distâncias	entre	pares	de	objetos	e	pontos.	
• Comparar	comprimentos	e	propriedades	da	igualdade	geométrica.	
• Conhecer	e	aplicar	estratégias	para	resolver	problemas	com	números	naturais.	
• Explicar	ideias	e	processos	e	justificar	resultados	matemáticos.	
• Expressar	 ideias	 e	 processos	 matemáticos,	 oralmente	 e	 por	 escrito,	 utilizando	 a	 sua	 própria	

linguagem	e	vocabulário.	
	

É	 importante	que	os	futuros	professores	reconheçam	que	esta	tarefa	permite	 identificar,	 interpretar	e	

descrever	 relações	espaciais,	 colocando-se	no	espaço	em	 relação	aos	outros	e	a	objetos,	 identificar	 e	

caracterizar	 propriedades	 de	 figuras	 geométricas	 e	 desenvolver	 um	 interesse	 pela	 matemática,	

apreciando	o	seu	papel	no	desenvolvimento	de	outras	ciências	e	áreas	da	atividade	humana	e	social.		

Para	apoiar	a	análise	didática	pode	ser	usado	um	diagrama	como	se	segue	na	imagem	que	representa	um	

exemplo	de	horta	com	três	canteiros	para	plantar	salsa,	cenoura	e	alfaces.	

	

	

	

	

	

	
Exemplos	de	possíveis	respostas	e	reflexão	sobre	a	atividade	
	

Tarefa	
Tipo	 de	
Atividade	

Objetivos	 Conteúdos	 Duração	

1.	Planeia	a	tua	
horta	no	tapete,	
usando	cartões	

Atividade	
“Unplugged”	

Identificar,	
interpretar	e	
descrever	

Localização	e	
orientação	no	espaço.	
Figuras	Geométricas.	

20	
minutos	



	

	

castanhos,	para	
construir	os	
canteiros	da	horta.	
Canteiros	mais	
pequenos	para	
plantas	aromáticas	e	
maiores	para	outros	
vegetais,	como	
alface	ou	repolho.	O	
plano	deve	ser	como	
uma	"vista	superior"	
da	sua	horta.	
Identifica	as	formas	
geométricas	na	sua	
horta	e	explica	as	
propriedades	de	
cada	uma	das	
formas	geométricas.	

relações	
espaciais,	
colocando-se	no	
espaço	em	
relação	aos	
outros	e	a	
objetos.	
Descrever	figuras	
planas,	
identificando	as	
suas	
propriedades.	
Expressar	ideias	
matemáticas,		
explicando	o	
raciocínio,	os	
procedimentos	e	
as	conclusões.	
	
	

	

Este	pedido	leva	as	crianças	a	compor	e	decompor	figuras	planas	numa	lógica	de	"pavimentar"	um	espaço	
que	serve	de	base	à	criação	da	horta.	O	professor	deve	incentivar	as	crianças	a	identificar	e	comparar	as	
figuras	escolhidas	para	cada	espaço.		

Uma	proposta	interessante	pode	ser	pedir	a	cada	criança/grupo	que	descreva	a	sua	construção,	sem	a	
mostrar,	e	depois	os	colegas	adivinham	como	é	que	esse	espaço	está	organizado.	 Isto	permite	que	as	
crianças	desenvolvam	as	suas	capacidades	de	visualização	e	compreendam	as	propriedades	das	figuras	
geométricas,	interpretando	e	descrevendo	relações	espaciais.	

Podem	surgir	algumas	dificuldades	na	descrição	e	identificação	de	relações	espaciais	ao	comunicar	ideias	
que	não	são	pensadas	em	relação	ao	próprio	corpo.	

Também	é	importante	notar	que	estamos	a	falar	de	figuras	planas,	uma	vez	que	estamos	a	olhar	para	a	
vista	 superior	 do	 jardim,	 a	 planta	 do	 piso.	 Caso	 contrário,	 figuras	 bidimensionais	 só	 "existem"	 em	
projeções	ou	vistas	de	objetos	3D	na	nossa	vida.	Isto	pode	ajudar	a	esclarecer	a	incorreção	habitual	de	
dizer	que	um	campo	é	um	retângulo	ou	que	uma	bola	(esfera)	é	um	círculo.	

Tarefa	
Tipo	 de	
Atividade	

Objetivos	 Conteúdos	 Duração	

2.		
Programa	 o	 robô	 para	 que	
possa	 delinear	 cada	 um	 dos	
Canteiros.		

Atividade	
Plugged		

Descrever	figuras	
plana,	
identificando	as	
suas	
propriedades.	

Localização	 e	
orientação	 no	
espaço	
	

40	
minutos	



	

	

Prever	 e	 registar	 as	
sequências	de	ações	do	robô,	
utilizando	setas	como:	

	
Andar	em	frente		

	
Virar	direita												

	
Virar	Esquerda		

	
Andar	atrás	
	
Confirma	 a	 tua	 estimativa	
colocando	 o	 robô	 em	 torno	
de	cada	figura.	
Compara	o	código	que	usaste	
com	 as	 propriedades	 das	
formas	 geométricas	 que	 o	
robô	contornou.	
	
	

Expressar	ideias	
matemáticas	e	
explicar	o	
raciocínio,	os	
procedimentos	e	
as	conclusões.	

Formas	
geométricas	

As	crianças	devem	começar	por	calcular	a	medida	de	comprimento	de	cada	movimento	"seguir	em	frente"	

e	"andar	para	trás"	do	robô	e,	em	seguida,	estimar	a	medida	de	comprimento	de	cada	lado	das	figuras.	

Depois	de	reconhecerem	as	propriedades	das	figuras	geométricas,	planeiam	o	movimento	do	robô	para	

dar	a	volta	a	cada	uma	delas.		

Mais	 uma	 vez,	 é	 possível	 que	 as	 crianças	 possam	 ter	 dificuldades	 em	 comunicar	 os	 movimentos	 da	

viragem	à	direita	e	da	esquerda,	principalmente	porque	a	esquerda	e	a	direita	do	movimento	do	robô	

pode	não	corresponder	à	esquerda	e	à	direita	do	seu	próprio	corpo.	Neste	caso,	é	 importante	que	as	

crianças	 fiquem	 de	 tal	 forma	 que	 o	 movimento	 do	 robô	 corresponda	 ao	 movimento	 do	 seu	 corpo,	

simulando	o	caminho	no	lado	de	cada	figura.	

Comparar	 o	 código	 projetado	 para	 contornar	 cada	 figura	 também	 é	 uma	 ideia	 importante	 da	 tarefa,	

porque	 podem	 ser	 sequências	 diferentes,	 mas	 geometricamente	 equivalentes	 que	 resultam	 em	

algoritmos	equivalentes.	

	

Atividade	
Tipo	 de	
Atividade	

Objetivos	 Conteúdos	 Duração	



	

	

3.	 Agora	 vamos	 planear	
quantas	 plantas	 podemos	
plantar	 na	 tua	 horta,	
sabendo	 que	 em	 cada	
grelha	do	seu	tapete	só	se	
pode	 plantar	 um	 vegetal.	
Explica	 como	 calculaste	 o	
número	de	plantas.	

Atividade	
Unplugged		

Reconhecer	relações	
numéricas	e	
propriedades	de	
operações	e	usá-las	
em	situações	de	
cálculo.	
Comparar	e	ordenar	
números,	e	fazer	
estimativas	plausíveis	
de	quantidades	e	de	
somas,	diferenças	e	
produtos,	com	e	sem	
a	utilização	de	
material	concreto.	
Expressar	ideias	
matemáticas	e	
explicar	o	raciocínio,	
os	procedimentos	e	
as	conclusões.	

Operações	
Aritmética	

30	
minutos	

	
Nesta	tarefa,	espera-se	que	as	crianças	contem	plantas	de	diferentes	formas,	utilizando	adição,	subtração	

ou	multiplicação.	É	uma	proposta	que	pode	levar	à	utilização	de	factos	básicos	de	operações	em	situações	

de	 cálculo	e	à	 compreensão	de	propriedades	de	operações	 (por	exemplo,	propriedade	 comutativa	de	

adição	e	multiplicação,	distribuição	de	multiplicação	no	que	diz	respeito	à	adição	ou	multiplicação	como	

adição	de	partes	iguais).	

Pode	ser	uma	boa	oportunidade	para	consolidar	composições	e	decomposições	de	números,	 também	

através	de	“subitizing”.	

	

Atividade	
Tipo	 de	
Atividade	

Objetivos	 Conteúdos	 Duração	

4.	O	robô	vai	ajudar-te	a	
plantar	a	tua	horta.	
Programa	o	teu	robô	para	
delinear	os	canteiros	e	
plantar/semear	os	teus	
vegetais.	
Qual	é	o	comprimento	da	
linha	que	o	robô	percorre	
em	torno	de	cada	um	dos	

Atividade	
Plugged		

Comparar	e	
ordenar	objetos	de	
acordo	com	o	
comprimento	e	
medir	utilizando	
unidades	
convencionais	ou	
não	convencionais	
de	medição.	

Medida	 30	minutos	



	

	

canteiros?	Podes	estimar	o	
seu	valor	em	unidades	da	
rede	do	tapete	e	em	cm?	
Consegues	estimar	o	seu	
valor	na	grelha	do	tapete?	
Como	é	que	se	chama	a	
este	comprimento?	

Conceber	e	aplicar	
estratégias	na	
resolução	de	
problemas	que	
envolvam	
visualização	e	
medição	e	avaliar	a	
plausibilidade	dos	
resultados.	
	

	
Esta	tarefa	permite	trabalhar	na	estimativa	de	medidas	de	comprimento	através	da	visualização	espacial.	
Além	disso,	é	importante	estimular	a	comparação	de	resultados	que	envolvam	a	utilização	de	diferentes	
unidades	de	medição.	
	

Atividade	
Tipo	 de	
Atividade	

Objectivos	 Conteúdos	 Duração	

5.	O	robô	vai	agora	ajudar-
te	a	regar	o	teu	jardim.	
Coloca	um	ponto	de	rega	
em	cada	canteiro	e	
programa	o	robô	para	
circular	pelo	jardim	para	
ativar	o	sistema	de	
irrigação.	
Começa	por	prever	e	
gravar	as	sequências	de	
ações	do	robô,	utilizando	
setas	(como	na	pergunta	
anterior).	
Se	o	robô	tiver	de	passar	
por	todos	os	pontos	de	
irrigação,	até	onde	vai?	
Compara	o	seu	percurso	
com	o	percurso	de	outros	
colegas.	Qual	é	a	distância	
mais	curta?	
Explica	como	escolheste	o	
caminho	mais	curto	que	o	
robô	deve	seguir?	Explica	
o	raciocínio.	
	

Atividade	
Plugged		

Comparar	 e	
ordenar	 números	
naturais,	 calcule	 o	
resultado	 das	
operações	 e	 avalie	
a	sua	razoabilidade.	
Reconhecer	 e	
descrever	
regularidades	 em	
sequências	 ou	 em	
tabelas	 numéricas,	
formular	conjeturas	
e	 explicar	 como	
essas	 regularidades	
são	geradas.	
Compare	 e	
encomende	objetos	
de	 acordo	 com	 o	
comprimento	 e	
meça-os	 utilizando	
unidades	
convencionais	 ou	
não	 convencionais	
de	medição.	
Conceber	 e	 aplicar	
estratégias	 na	

Números	
naturais.	
Operações	
aritméticas.	
Medida.	

40	minutos	



	

	

resolução	 de	
problemas	 que	
envolvam	
visualização	 e	
medição	e	avaliar	a	
plausibilidade	 dos	
resultados.	
Expresse	 ideias	
matemáticas	 e	
explique	 o	
raciocínio,	 os	
procedimentos	e	as	
conclusões.	

	
Além	de	se	trabalhar	a	localização	e	orientação	espacial,	as	crianças	estudam	diferentes	rotas	e	comparam	

os	comprimentos	percorridos	pelo	robô	em	cada	resolução	proposta.		

Neste	pedido,	o	robô	percorre	uma	distância	mais	longa,	por	um	caminho	que	corresponde	a	uma	figura	

geométrica	semelhante,	uma	vez	que	o	caminho	tem	de	ser	feito	fora	da	linha	poligonal	de	cada	figura.	

Definindo	 este	 novo	 caminho,	 as	 crianças	 têm	 que	 programar	 o	 robô	 para	 pelo	 menos	 mais	 um	

movimento	"para	a	frente"	em	relação	a	cada	lado	da	figura	geométrica.	

A	 proposta	 de	 definição	 de	 uma	 conjetura	 que	 conduza	 ao	 caminho	 mais	 curto	 possível,	 permite	 a	

discussão	de	diferentes	algoritmos	e	a	sua	otimização.	Por	exemplo,	as	crianças	podem	apresentar	uma	

estratégia	próxima	da	lógica	do	conhecido	"algoritmo	ganancioso"	(heurístico	de	resolução	de	problemas	

de	fazer	a	escolha	local	ideal	em	cada	etapa).	

	

	
1.	Planeia	a	tua	horta	no	tapete,	usando	cartões	castanhos,	para	construir	os	vários	canteiros.	Canteiros	
menores	para	plantas	aromáticas	e	maiores	para	outros	vegetais,	como	alface	ou	repolho.	O	plano	deve	
funcionar	como	uma	"vista	superior"	da	horta.		
Identifica	 as	 formas	 geométricas	 na	 sua	 horta	 e	 explica	 as	 propriedades	 de	 cada	 uma	 das	 formas	
geométricas.	
	

Horta | Atividade lição 5  
	



	

	

2.	Programa	o	robô	para	que	possa	contornar	cada	um	dos	canteiros.	Prever	e	registar	as	sequências	de	
ações	do	robô,	utilizando	setas	como:	
	

Andar	para	a	frente	 	

Virar	à	direita												 	
Virar	à	esquerda		

	
Andar	para	trás	 	

	
Confirma	as	suas	estimativas	fazendo	andar	o	robô	em	torno	de	cada	canteiro/figura.	
Compara	o	código	que	usou	com	as	propriedades	das	figuras	geométricas	que	o	robô	contornou.	
	
3.	 Agora	 vamos	planear	quantas	plantas	 podemos	plantar	 na	horta,	 sabendo	que	 em	 cada	 grelha	do	
tapete	só	se	pode	plantar	um	vegetal.	Explica	como	calculaste	o	número	de	plantas.	
	
4.	 O	 robô	 vai	 ajudar-te	 a	 plantar	 a	 tua	 horta.	 Programa	 o	 seu	 robô	 para	 contornar	 os	 canteiros	 e	
plantar/semear	os	seus	vegetais.	Qual	é	o	comprimento	da	linha	que	o	robô	traça	em	torno	de	cada	um	
dos	canteiros?	Podes	estimar	o	seu	valor	em	unidades	da	grelha	do	tapete	e	em	cm?	Que	nome	damos	a	
esse	comprimento?	
	
5.	O	robô	vai	agora	ajudar-te	a	regar	o	teu	jardim.	Coloca	um	ponto	de	rega	em	cada	canteiro	e	programa	
o	 robô	 para	 circular	 pela	 horta	 para	 ativar	 o	 sistema	 de	 irrigação.	 Começa	 por	 prever	 e	 registar	 as	
sequências	de	ações	do	robô,	utilizando	as	setas	(como	na	pergunta	anterior).	
Se	o	robô	tiver	de	passar	por	todos	os	pontos	de	irrigação,	como	o	pode	fazer?	Compara	o	teu	trajeto	com	
o	trajeto	de	outros	colegas.	Qual	é	a	distância	mais	curta?	
Podes	explicar	como	escolher	o	caminho	mais	curto	que	o	robô	deve	seguir?	Explica	o	teu	raciocínio.	
	

Lição	6	
Tópico:	Projeto	para	criar	e	tratar	de	uma	horta,	recorrendo	a	robôs,	destinado	a	crianças	dos	8	aos	10	
anos	de	idade.	
Duração:	2	horas	
Objetivos:	

● Explorar	a	metodologia	da	aprendizagem	baseada	em	problemas,	num	trabalho	com	a	robótica,	
para	atenuar	a	ansiedade	matemática;	

● Compreender	a	importância	de	trabalhar	com	atividades	unplugged	e	plugged	para	promover	o	
pensamento	computacional;	

● Identificar	tópicos	do	currículo	de	matemática	para	criar	atividades	de	aprendizagem	com	robôs;	
● Explorar	 e	 reconhecer	 o	 uso	 de	 robôs	 para	 promover	 aprendizagens	 sobre	 localização	 e	

orientação	no	espaço,	figuras	geométricas,	distância	e	comprimento	e	adição	e	multiplicação;	
● Refletir	 sobre	 diferentes	 abordagens	 didáticas	 para	 o	 trabalho	 com	 robôs	 em	 propostas	

destinadas	a	crianças	com	idades	compreendidas	entre	os	8	e	os	10	anos.		
	



	

	

Abordagem	Metodológica:	Trabalho	colaborativo,	atividades,	discussão	e	reflexão,	investigação.	
	

Atividades	de	ensino-aprendizagem:	

● Os	 estudantes	 exploram,	 analisam	 e	 avaliam	 um	 conjunto	 de	 atividades	 com	 base	 numa	
abordagem	de	aprendizagem	baseada	em	problemas.	

● Os	recursos	propostos	para	esta	tarefa	são	um	robô	educativo	(por	exemplo,	Mbot),	tapete	para	
o	robô	com	grelha,	cartão	castanho	(para	representar	os	canteiros	da	horta),	plasticina	e	outros	
materiais	(para	representar	os	vegetais)	e	sensores	de	humidade	e	temperatura.	

● As	 atividades	propostas	 respondem	ao	desafio	 de	 criar	 uma	horta	 e	 desenvolver	 as	melhores	
estratégias	para	cuidar	dela.	

● Os	estudantes	são	organizados	em	pequenos	grupos.	
● Explorar	a	atividade	e	executar	todas	as	tarefas.	
● Identificar	os	objetivos	e	conteúdos	matemáticos	que	podem	ser	explorados	com	as	atividades.	
● Identificar	as	atividades	unplugged	e	plugged	e	refletir	sobre	o	seu	potencial	didático.	
● Refletir	sobre	o	potencial	da	robótica	e	contextos	da	vida	real	para	a	aprendizagem	de	tópicos	

matemáticos	 como	 a	 adição,	 a	 multiplicação,	 medida	 ou	 formas	 geométricas	 e	 definição	 de	
possíveis	abordagens	didáticas.	

● Discutir	e	planear	o	que	pode	acontecer	em	cada	tarefa,	as	aprendizagens	que	podem	surgir	em	
cada	tópico,	o	tempo	para	cada	uma,	a	forma	como	as	crianças	trabalham,	possíveis	resoluções	
ou	dificuldades	e	a	forma	como	podem	promover	a	discussão	dos	principais	resultados	com	toda	
a	turma.	

● Os	estudantes	são	convidados	a	sintetizar	as	principais	ideias,	preenchendo	uma	tabela	com	os	
elementos	para	cada	atividade:	

	

Tarefa	
Tipo	 de	
atividade	

Objetivos	 Conteúdos	 Duração	

	 	 	 	 	

	

● Discutir	estratégias	para	explorar	as	atividades	com	as	crianças.	
● Discutir	possíveis	soluções	e	dificuldades	das	crianças	na	realização	das	tarefas.	
● Explorar	oportunidades	multidisciplinares.	
● Propor	extensões	das	tarefas	e	outros	cenários	para	usar	robôs	para	ensinar	matemática.	
● Discutir	como	avaliar	o	desempenho	das	crianças.	

Avaliação:	

● Relatório	 reflexivo	 orientado	 por	 questões	 didáticas,	 curriculares	 ou	 de	 conteúdo	 e	 discussão	
correspondente.	

● Que	conteúdo(s)	matemático(s)	se	pode(m)	identificar	na	proposta?	Como	é	que	isso	está	refletido	
no	currículo	em	Portugal?		



	

	

● Como	pensa	que	os	alunos	resolveriam	as	diferentes	etapas	da	atividade?	Onde	entende	que	as	
crianças	teriam	dificuldades?	Como	pode	apoiá-las	para	superar	as	dificuldades?	

● Como	poderia	envolver	de	forma	significativa	os	seus	alunos	na	atividade?		
● De	que	forma	é	que	os	alunos	apresentariam	os	trabalhos	à	turma?	Como	é	que	isso	apoiaria	a	

sua	aprendizagem	matemática?	
● Que	pontos	 fortes	e	 fracos	vê	nesta	atividade	em	termos	de	aprendizagem	matemática?	E	em	

termos	de	robótica	no	1.º	CEB?			
	

Marco	Teórico: 

Nesta	 lição,	 o	 principal	 objetivo	 é	 analisar	 os	 tópicos	 de	 matemática	 e	 os	 cenários	 de	
aprendizagem	do	trabalho	das	crianças	dos	8	aos	10	anos	na	tarefa. 

A	tarefa	Green	Garden	visa	planear,	plantar	e	cuidar	de	uma	horta. 

Nesta	 lição	 é	 importante	 que	 os	 futuros	 professores	 reconheçam	os	 principais	 resultados	 de	
aprendizagem	para	as	crianças	com	a	tarefa,	como 

• Analisar	e	descrever	relações	espaciais,	posicionando-se	no	espaço	em	
relação	aos	outros	e	em	relação	a	objetos. 

• Realizar	contagens	progressivas	e	contagens	regressivas. 
• Reconhecer	factos	básicos	de	adição	utilizando	diferentes	estratégias	

que	mobilizam	relações	numéricas	e	propriedades	das	operações. 
• Reconhecer	 factos	 básicos	 de	 multiplicação	 utilizando	 diferentes	

estratégias	 que	 mobilizam	 relações	 numéricas	 e	 propriedades	 das	
operações. 

• Descrever	formas	planas,	identificando	as	suas	propriedades. 
• Comparar	distâncias	entre	pares	de	objetos	e	pontos. 
• Conhecer	e	aplicar	estratégias	para	resolver	problemas	com	números	

naturais. 
• Explicar	ideias	e	processos	e	justificar	resultados	matemáticos. 
• Expressar	 ideias	 e	 processos	 matemáticos,	 oralmente	 e	 por	 escrito,	

usando	linguagem	e	vocabulário	próprios. 

É	 importante	 que	 os	 futuros	 professores	 reconheçam	 que	 esta	 tarefa	 permite	 identificar,	
interpretar	e	descrever	 relações	espaciais,	colocando-os	no	espaço	em	relação	a	outros	e	em	
relação	a	objetos,	identificar	e	caracterizar	propriedades	de	figuras	geométricas	e	desenvolver	
um	interesse	pela	matemática	assim	como	apreciar	o	seu	papel	no	desenvolvimento	de	outras	
ciências	e	áreas	da	atividade	humana	e	social.	 



	

	

 

Para	 apoiar	 a	 análise	 didática	 pode	 ser	 usado	 um	 diagrama	 como	 se	 segue	 na	 imagem	 que	
representa	um	exemplo	de	uma	horta	com	três	canteiros	para	plantar	salsa,	cenoura	e	alfaces.	

	

	
Exemplo	de	horta	com	três	canteiros	para	plantar	salsa,	cenoura	e	alfaces. 

 

 

Exemplos	de	possíveis	respostas	e	reflexão	para	cada	tarefa: 

 

 

Tarefa Tipo	de	
atividade 

Objetivos Conteúdos Duração 

1.	Planifica	a	tua	
horta	no	tapete	e,	
usando	cartão,	
constrói	os	canteiros.	
O	canteiro	menor	
deverá	ser	usado	para	
a	salsa	e	os	restantes	
para	a	cenoura	e	para	
a	alface.	A	tua	
planificação	deve	ser	

Unplugged	
Activity 

Identificar,	
interpretar	e	
descrever	relações	
espaciais,	
colocando-se	no	
espaço	em	relação	
a	outros	e	em	
relação	a	objetos; 

Desenhar	e	
descrever	a	posição	

Localização	e	orientação	
no	espaço; 

Formas	geométricas. 

 

10	
minutos 



	

	

como	uma	"vista	de	
cima"	da	tua	horta.	 

de	polígonos	
(triângulos,	
quadrados,	
retângulos,	
pentágonos,	
hexágonos,	...)	
utilizando	
coordenadas	nas	
grelhas; 

Expressar	ideias	
matemáticas	e	
explicar	o	
raciocínio,	os	
procedimentos	e	as	
conclusões. 

 

 

 

Esta	tarefa	permite	que	as	crianças	componham	e	decomponham	figuras	planas	numa	lógica	de	
"pavimentar"	um	espaço	que	serve	de	base	para	a	criação	da	horta.	 

É	importante	notar	que	estamos	a	falar	de	figuras	planas,	uma	vez	que	estamos	a	trabalhar	com	
a	vista	de	cima	da	horta.	De	resto,	as	figuras	bidimensionais	só	"existem"	em	projeções	ou	vistas	
de	objetos	3D	na	nossa	vida.	Isto	pode	ajudar	a	esclarecer	a	incorreção	habitual	de	dizer	que	um	
campo	é	um	retângulo	ou	que	uma	bola	(esfera)	é	um	círculo. 

	

Tarefa Tipo	de	atividade Objetivos Conteúdos Duração 

2.	Identifica	as	formas	geométricas	
na	tua	horta	e	explica	as	
propriedades	de	cada	uma	dessas	
formas	geométricas. 

Unplugged	
Activity 

Identificar,	
interpretar	e	
descrever	relações	
espaciais,	colocando-
se	no	espaço	em	
relação	aos	outros	e	
em	relação	a	
objetos; 

Identificar	
propriedades	de	
figuras	planas	e	
realizar	

Localização	e	
orientação	no	
espaço; 

Formas	
geométricas. 

 

15	
minutos 



	

	

classificações,	
justificando	os	
critérios	utilizados; 

Conceber	e	aplicar	
estratégias	na	
resolução	de	
problemas	
envolvendo	
propriedades	de	
figuras	geométricas	
no	plano	e	avaliar	a	
plausibilidade	dos	
resultados; 

Expressar	ideias	
matemáticas	e	
explicar	o	raciocínio,	
os	procedimentos	e	
as	conclusões. 

	

Esta	tarefa	é	uma	boa	oportunidade	para	recordar	o	conceito	de	polígono	e	a	sua	relação	com	o	
conceito	de	figura	geométrica	bem	como	as	propriedades	associadas. 

A	este	nível,	uma	proposta	interessante	pode	ser	pedir	a	cada	criança/grupo	que	descreva	a	sua	
construção,	sem	a	mostrar,	e	depois	os	colegas	adivinham	como	é	que	o	espaço	da	horta	está	
organizado.	 Isto	 permite	 que	 as	 crianças	 desenvolvam	 as	 suas	 capacidades	 de	 visualização	 e	
compreendam	as	propriedades	das	figuras	geométricas,	interpretando	e	descrevendo	relações	
espaciais.		É	possível	que	as	crianças	não	mostrem	qualquer	dificuldade	em	descrever	as	figuras	
geométricas	que	representam	cada	um	dos	espaços,	pelo	menos	caracterizando-as	em	termos	
da	sua	área,	mas	podem	sentir	alguma	dificuldade	em	descrever	as	figuras	geométricas,	mais	se	
não	forem	regulares,	a	posição	relativa	de	cada	uma	em	relação	às	outras	e	em	relação	à	figura	
que	representa	o	espaço	total	reservado	para	a	horta. 

	

 

Tarefa Tipo	de	
atividade 

Objetivos Conteúdos Duração 

3.	Determina,	agora,	o	
número	de	plantas	que	
podemos	plantar	na	tua	
horta,	sabendo	que	em	cada	

Unplugged	
Activity 

Reconhecer	relações	
numéricas	e	
propriedades	de	

Operações	
aritméticas 

15	
minutos 



	

	

grelha	do	tapete	só	se	pode	
plantar	uma	planta.	Explica	
como	calculaste	o	número	
de	plantas. 

operações	e	usá-las	em	
situações	de	cálculo; 

Comparar	e	ordenar	
números	e	fazer	
estimativas	plausíveis	
de	quantidades	e	de	
somas,	diferenças	e	
produtos,	com	e	sem	
utilização	de	material	
concreto; 

Expressar	ideias	
matemáticas	e	explicar	
o	raciocínio,	os	
procedimentos	e	as	
conclusões. 

	

Nesta	tarefa,	as	crianças	têm	de	estudar	qual	é	o	espaço	ideal	para	plantar	cada	uma	das	
plantas	e,	depois,	espera-se	que	contem	as	plantas	de	diferentes	formas,	utilizando	as	
operações	aritméticas.	É	uma	proposta	que	pode	levar	à	utilização	de	factos	básicos	de	
operações	em	situações	de	cálculo	e	à	compreensão	das	propriedades	das	operações	(por	
exemplo,	a	propriedade	comutativa	da	adição	e	da	multiplicação,	propriedade	distributiva	da	
multiplicação	em	relação	à	adição	ou	à	subtração	ou	multiplicação	como	adição	de	partes	
iguais).		 

	

 

Tarefa Tipo	de	
atividade 

Objetivos Conteúdos Duração 

4.	Calcula	o	custo	de	
plantação	da	tua	horta	e	
estima	o	lucro	que	pode	ser	
feito	vendendo	as	plantas	
durante	um	período	de	
tempo	(por	exemplo,	um	
ano). 

Unplugged	
Activity 

Reconhecer	relações	
numéricas	e	
propriedades	de	
operações	e	usá-las	em	
situações	de	cálculo; 

Medir	diferentes	
quantidades,	utilizando	
e	relacionando	unidades	
SI	de	medida	e	
efetuando	estimativas	

Operações	
aritméticas 

Medida 

15	
minutos 



	

	

de	medidas	em	
diferentes	contextos; 

Exprimir	ideias	
matemáticas	e	explicar	
raciocínios,	
procedimentos	e	
conclusões; 

Desenvolver	um	
interesse	pela	
matemática	e	valorizar	
o	seu	papel	no	
desenvolvimento	de	
outras	ciências	e	áreas	
da	atividade	humana	e	
social. 

 

Com	esta	tarefa,	os	alunos	calculam	o	custo	de	plantação	e	de	manutenção	da	horta	e	estimam	
o	lucro	a	obter	com	a	venda	dos	produtos	após	um	período	de	tempo. 

Pode	ser	interessante	perguntar	aos	alunos	qual	o	lucro	que	poderiam	obter	se	o	custo	da	
plantação	fosse	menor	(por	exemplo,	metade).	Esta	tarefa	pode	também	ser	uma	boa	
oportunidade	para	estabelecer	conjeturas	que	relacionem	as	formas	e	áreas	de	cada	secção	de	
plantação	com	o	lucro	a	obter	em	cada	situação	(por	exemplo,	trabalhar	na	otimização	do	
espaço	para	garantir	um	maior	número	de	plantas	em	cada	secção). 

Diferentes	formas	de	lucro	(sem	serem	proporcionais	à	unidade)	também	podem	ser	discutidas	
quando	a	quantidade	de	um	determinado	produto	para	venda	é	superior	a	um	determinado	
valor. 

 

Tarefa Tipo	de	
atividade 

Objetivos Conteúdos Duração 

5.	Calcula	o	
perímetro	e	a	área	
de	cada	região	da	
tua	horta	e	explica	
o	teu	raciocínio.	É	
possível	que	duas	
regiões	com	a	
mesma	área	
tenham	perímetros	

Unplugged	
Activity	

Calcular	os	perímetros	e	as	
áreas	de	polígonos,	por	
enquadramento	ou	por	
decomposição	e	composição	
de	figuras	planas; 

Medir	áreas	usando	e	
relacionando	unidades	SI	de	

Operações	
aritméticas; 

Geometria	e	
Medida. 

15	minutos 



	

	

diferentes?	Justifica	
o	teu	raciocínio. 

Calcula	a	distância	
que	o	robô	
percorre	
circundando	cada	
região	e	compara-a	
com	o	perímetro	de	
cada	parte. 

medida	de	áreas	e	realizar	
estimativas	de	medidas; 

Conceber	e	aplicar	
estratégias	na	resolução	de	
problemas	que	envolvam	
visualização	e	medição	e	
avaliar	a	plausibilidade	dos	
resultados; 

Expressar	ideias	matemáticas	
e	explicar	os	raciocínios,	os	
procedimentos	e	as	
conclusões. 

 
Os	alunos	calculam	as	áreas	de	cada	polígono	que	representam	cada	uma	das	secções	e	podem	
fazê-lo	diretamente	(utilizando	a	unidade	de	medida	de	área	da	grelha),	decompondo	os	
polígonos	e	as	suas	relações	de	medida	de	área	ou	aplicando	a	expressão	da	área	(se	for	
conhecida).	Se	foram	criados	diferentes	modelos	de	hortas,	os	alunos	podem	agora	relacionar	a	
área	de	cada	região	com	a	área	da	região	para	a	mesma	planta	na	horta	de	outros	colegas,	
comparar	o	número	de	plantas	em	cada	caso	e	o	respetivo	lucro.	 

Podem	ainda	estimar	o	espaço	total	da	horta	que	ficou	disponível	(sem	qualquer	plantação)	e	
comparar,	se	possível,	utilizando	números	racionais	não	negativos,	as	medidas	das	áreas	das	
diferentes	partes	(plantadas	e	não	plantadas). 

Pode	ser	feita,	também,	uma	investigação	sobre	a	relação	entre	a	área	e	o	perímetro	de	figuras	
geométricas.	Os	alunos	devem	ser	capazes	de	entender	que	as	figuras	geométricas	podem	ter	
medidas	de	perímetro	iguais	e	diferentes	medidas	de	área,	ou	diferentes	medidas	de	perímetro	
e	medidas	de	área	iguais. 

Os	alunos	devem	entender	que	a	medida	de	comprimento	do	caminho	que	o	robô	tem	de	
percorrer	é	sempre	maior	do	que	o	perímetro	da	figura	que	representa	cada	uma	das	regiões.	
Sempre	que	seja	adequado,	podem	até	encontrar	uma	relação	entre	a	medida	do	comprimento	
do	caminho	do	robô	e	a	medida	do	perímetro	das	figuras.	Por	exemplo,	se	a	figura	geométrica	
que	representa	uma	determinada	secção	da	horta	for	fechada	por	uma	linha	poligonal	com	
ângulos	de	90	graus	e	ângulos	convexos,	é	fácil	justificar	que	a	distância	percorrida	pelo	robô	
será	sempre	igual	à	medida	do	perímetro	da	figura	geométrica	mais	o	dobro	da	distância	entre	
a	linha	que	representa	o	percurso	do	robô	e	a	linha	que	representa	o	limite	da	região,	para	cada	
vértice	da	figura	(em	cada	movimento	de	mudança	de	direção). 



	

	

Por	exemplo,	na	região	para	plantar	cenouras,	da	figura	seguinte,	se	a	medida	do	perímetro	da	
figura	que	representa	a	região	para	o	efeito	for	igual	a	70	unidades	de	medida,	e	a	distância	
entre	a	linha	que	representa	o	movimento	do	robô	e	a	linha	que	representa	o	limite	da	região	é	
constante	e,	por	exemplo,	igual	a	2	unidades	de	medida	em	todo	o	perímetro,	a	distância	que	o	
robô	irá	percorrer	é	igual	a	70+(4*4)=70+16=86		unidades	de	medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura:	Parte	da	horta	para	plantar	cenoura 

 

Tarefa Tipo	de	
atividade 

Objetivos Conteúdos Duração 

6.	O	robô	vai	ajudar-te	a	
plantar	e	cuidar	da	tua	
horta.	Programa	o	teu	robô	
para	delinear	os	canteiros	e	
cuidar	da	tua	horta. 

 

No	perímetro	de	cada	
região,	marca	pontos	onde	
o	robô	medirá	a	humidade	
relativa	do	solo.		O	robô	vai	
agora	andar	de	forma	
paralela	a	cada	lado	de	cada	
região	enquanto	mede	a	
humidade	relativa	do	solo	
nos	pontos	que	marcaste.	
Para	fazer	isso, 

Plugged	
Activity	

Comparar	e	ordenar	
números	naturais,	
estimar	o	resultado	de	
operações	aritméticas	e	
avaliar	a	sua	
razoabilidade; 

Medir	áreas	utilizando	e	
relacionando	as	
unidades	de	medida	do	
SI	e	fazer	estimativas	
das	medidas; 

Conceber	e	aplicar	
estratégias	na	resolução	
de	problemas	que	
envolvam	visualização	e	
medida	e	avaliar	a	

Operações	
aritméticas; 

Medida 

40	minutos 



	

	

-	o	robô	deve	começar	em	
cada	vértice	de	cada	
polígono	e	deves	programá-
lo	para	percorrer	os	
caminhos	paralelos	a	cada	
lado	dos	canteiros	e	parar	
nos	pontos	que	marcaste	
(depois	de	parar	em	cada	
ponto,	o	robô	deve	girar	90	
graus	para	o	interior	da	
região); 

 

-	em	cada	ponto	deve	ser	
medida	a	humidade	relativa	
do	solo	com	um	sensor	e	
deves	registar	os	dados	
numa	tabela,	durante	várias	
vezes	em	cada	dia. 

 

 

 

plausibilidade	dos	
resultados; 

Expressar	ideias	
matemáticas	e	explicar	
os	raciocínios,	os	
procedimentos	e	as	
conclusões. 

 

Os	alunos	começam	por	definir	pontos	em	cada	lado	dos	polígonos	onde	o	robô	para	para	
medir	a	humidade	relativa	do	solo. 

Esta	tarefa	permite	trabalhar	a	estimativa	de	medidas	de	comprimento,	desenvolvendo	a	
capacidade	de	visualização	espacial.	Assim,	primeiramente,	os	alunos	podem	tentar	estimar	
cada	distância	a	ser	percorrida	pelo	robô,	sem	usar	qualquer	sistema	de	medição. 

No	exemplo	representado	de	seguida,	o	ponto	“Robot”	deverá	ser	o	ponto	de	partida	do	robô	
de	um	lado	da	região	da	horta	para	plantar	alface	e	o	ponto	A	o	ponto	de	paragem	para	a	
primeira	medição	da	humidade	relativa	do	solo.	Os	restantes	pontos	B	-	L	são	possíveis	pontos	
onde	o	robô	para	para	ser	possível	ler	a	humildade	relativa	do	solo.	

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento	do	Mbot	e	paragem	em	A	para	medir	
a	humidade	relativa	do	solo	

 
Antes	de	programar	o	robô	mbot	para	este	movimento,	no	software	MBlock,	os	alunos	devem	
fazer	testes	para	entender	como	é	que	uma	determinada	potência	no	movimento	do	robô,	
durante	um	determinado	tempo	(em	segundos),	permite	que	ele	percorra	um	determinado	
espaço.	Neste	caso,	trata-se	de	um	movimento	simples,	sem	qualquer	mudança	de	direção,	
apenas	com	uma	paragem	num	determinado	lugar. 

Tal	como	foi	feito	para	testar	o	movimento	do	mbot,	os	alunos	devem	experimentar	encontrar	
o	valor	da	potência	para	virar	à	esquerda	e	à	direita	que	permita	ao	robô,	portanto,	colocar-se	
numa	posição	de	90	graus	em	relação	ao	movimento	original.	Depois	de	medir	a	humidade	
relativa	do	solo,	o	robô	deve	ser	programado	de	modo	a	que	o	movimento	de	viragem	que	lhe	
permita	continuar	o	movimento	seja	o	oposto	do	primeiro	(se	antes	do	mbot	virar	para	a	
esquerda,	então	deve	virar	para	a	direita	e	vice-versa). 

Para	medir	a	humidade	relativa	do	solo,	os	alunos	podem	usar	sensores	como	o	PASCO	e	
registar	os	valores	numa	tabela	e	depois	analisar	a	evolução	ao	longo	de	um	período	de	tempo,	
tentando	justificar	as	diferenças	e	os	cuidados	necessários	para	determinadas	medidas	de	
humidade	relativa. 

Por	exemplo,	considere-se	que	a	distância	entre	A	e	B	é	de	50	centímetros,	ou	seja,	cada	
segmento	de	linha	da	grelha	mede	10	centímetros.	

Os	alunos	podem	fazer	alguns	testes	para	entender	o	movimento	do	mbot	e	registar	numa	
tabela	para	encontrar	regularidades.	O	trabalho	de	proporcionalidade	numérica,	mesmo	que	
abordado	pelos	erros	naturais	da	modelação	e	do	trabalho	experimental,	é	um	trabalho	muito	



	

	

rico	do	ponto	de	vista	do	desenvolvimento	do	sentido	do	número	(natural	e	racional	não	
negativo). 

 

 

Potência Segundos instrução	MBlock 
Distância	aproximada	percorrida	

(em	cm) 

50% 1 
 

23	cm 

25% 2 
 

23	cm 

25% 4,4 
 

50	cm 

 

Ao	analisar	os	valores	obtidos	durante	a	experiência,	os	alunos	entendem	que,	de	forma	
cumulativa	ou	proporcional,	o	mbot	pode	percorrer	cerca	de	50	centímetros	se	for	programado	
com	25%	de	potência,	durante	cerca	de	4,4	segundos.	Pode	ser	interessante	analisar	com	os	
alunos	combinações	de	valores	de	potência	com	o	número	de	segundos	de	movimento	e	o	
espaço	percorrido.	Por	exemplo,	para	um	tempo	fixo,	o	robô	com	uma	potência	de	50%	move-
se	aproximadamente	o	dobro	comparativamente	ao	movimento	com	metade	da	potência	
(25%).		 

Como	já	referido,	os	alunos	devem	entender	que	neste	tipo	de	processo,	as	aproximações	e	os	
erros	devem	ser	considerados	porque	existem	vários	fatores	que	podem	influenciar	o	
movimento	do	mbot	(pequenos	obstáculos	no	chão,	nível	da	carga	da	fonte	de	alimentação	do	
robô,	pequenos	desvios	na	direção	do	robô,	...)	. 

Na	primeira	fase,	os	alunos	pensam,	agora,	sobre	o	algoritmo	para	programar	o	robô	de	forma	
a	passar	por	um	dos	lados	da	região	de	plantação	de	alface,	por	exemplo	(o	lado	onde	os	
pontos	A,	B,	C	e	D	de	leitura	da	humidade	relativa	do	solo	são	fixados).	Depois,	os	alunos	
podem	programar	o	robô	para	completar	a	volta	sobre	todos	os	lados	da	região,	parando	nos	
pontos	definidos	para	ler	a	humidade	relativa	do	solo. 

Movimento	do	robô	entre	os	pontos	"Robot"	e"D" 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Movimento	do	Mbot	e	paragem	em	A,	B,	C	e	D	para	medir 

a	humidade	relativa	do	solo 
 

Em	primeiro	lugar,	antes	de	usar	a	linguagem	de	programação	por	blocos	do	MBlock,	os	alunos	
devem	prever	as	sequências	de	ações	do	robô,	utilizando	representações	alternativas	e	
informais	(descrição	da	linguagem	natural	ou	simbólica,	por	exemplo)	como	o	seguinte: 

Seguir	em	
frente 

(por	exemplo,	para	
representação	da	distância	

entre	A	e	B) 

Virar	à	
direita 

Virar	à	
esquerda 

Andar	para	trás 
(por	exemplo,	para	representação	

da	distância	entre	A	e	B) 
Parar 

    			X 
 

50	cm A 50	cm B 50	cm C 50	cm D 

  X    X    X    X  
 

 

A	representação	anterior	ajuda	a	verificar	que	existem	procedimentos	que	são	repetidos	e,	
portanto,	os	alunos	entendem	que	podemos	usar	ciclos	na	linguagem	de	programação	por	
blocos	no	MBlock.	

O	algoritmo	para	que	o	movimento	do	robô	pare	em	A,	B,	C	e	D	pode,	então,	ser	equivalente	ao	
seguinte:	



	

	

 

 

Movimento	do	robô	entre	os	pontos	"D"	e	"F" 

Seguindo	o	mesmo	raciocínio,	os	alunos	devem	concluir	que	com	25%	de	potência,	o	mbot	
percorre	70	cm	em	aproximadamente	6,16	segundos.	Por	exemplo,	os	alunos	podem	calcular	o	
tempo	em	que	o	robô	percorre	10	cm	e	depois	considerarem	esse	movimento	7	vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento	do	Mbot	entre	D	e	F	e	paragem	
para	medir	a	

humidade	relativa	do	solo	
 

À	semelhança	do	anterior,	os	alunos	devem	usar	representações	alternativas,	simbólicas	por	
exemplo,	para	programar,	mais	tarde,	o	mbot.	



	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

70		cm 
 

70		cm E 70		cm 
 

70		cm F 

   
X 
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Neste	caso,	é	possível	concluir	que	existem	dois	procedimentos	que	se	repetem	e,	por	isso,	os	
alunos	voltam	a	poder	utilizar	a	instrução	do	ciclo	na	programação	do	mbot. 

 

 

 

 



	

	

Movimento	do	robô	entre	os	pontos	"F"	e	"M" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento	do	Mbot	entre	F	e	M	e	paragem	
para	medir	a		

humidade	relativa	do	solo	
 

Neste	caso,	os	alunos	podem	escrever: 

 

30		cm 

 

30		cm G 70		cm  20		cm 

   
X 

   
 

	E,	assim 



	

	

 

Movimento	do	robô	entre	os	pontos	"M"	e	"Robot" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento	do	Mbot	entre	M	e	o	ponto	de	
partida	e	paragem	para	medir	
a	humidade	relativa	do	solo	

 

O	último	percurso	inclui	movimentos	já	utilizados	em	partes	anteriores,	como	as	rotas	de	20	
cm,	30	cm,	50	cm	e	70	cm	ou	a	mudança	de	direção	(90	graus	à	esquerda	ou	à	direita).	

Assim,	os	alunos	programam	o	robô	para	a	última	parte	do	percurso. 



	

	

 

 

 

 



	

	

 

 

1.	Planifica	a	tua	horta	no	tapete	e,	usando	cartão,	constrói	os	canteiros.	O	canteiro	menor	deverá	ser	
usado	para	a	salsa	e	os	restantes	para	a	cenoura	e	para	a	alface.	A	tua	planificação	deve	ser	como	uma	
"vista	de	cima"	da	tua	horta.	

2.	Identifica	as	formas	geométricas	na	tua	horta	e	explica	as	propriedades	de	cada	uma	dessas	formas	
geométricas.	

3.	Determina,	agora,	o	número	de	plantas	que	podemos	plantar	na	tua	horta,	sabendo	que	em	cada	grelha	
do	tapete	só	se	pode	plantar	uma	planta.	Explica	como	calculaste	o	número	de	plantas.	

4.	Calcula	o	custo	de	plantação	da	tua	horta	e	estima	o	 lucro	que	pode	ser	 feito	vendendo	as	plantas	
durante	um	período	de	tempo	(por	exemplo,	um	ano).	

5.	Calcula	o	perímetro	e	a	área	de	cada	região	da	tua	horta	e	explica	o	teu	raciocínio.	É	possível	que	duas	
regiões	com	a	mesma	área	tenham	perímetros	diferentes?	Justifica	o	teu	raciocínio.	Calcula	a	distância	
que	o	robô	percorre	circundando	cada	região	e	compara-a	com	o	perímetro	de	cada	parte.	

6.	O	robô	vai	ajudar-te	a	plantar	e	cuidar	da	tua	horta.	Programa	o	teu	robô	para	delinear	os	canteiros	e	
cuidar	da	tua	horta.		

No	perímetro	de	cada	região,	marca	pontos	onde	o	robô	medirá	a	humidade	relativa	do	solo.		O	robô	vai	
agora	andar	de	forma	paralela	a	cada	lado	de	cada	região	enquanto	mede	a	humidade	relativa	do	solo	
nos	pontos	que	marcaste.	Para	fazer	isso,	

-	o	robô	deve	começar	em	cada	vértice	de	cada	polígono	e	deves	programá-lo	para	percorrer	os	caminhos	
paralelos	a	cada	lado	dos	canteiros	e	parar	nos	pontos	que	marcaste	(depois	de	parar	em	cada	ponto,	o	
robô	deve	girar	90	graus	para	o	interior	da	região);	

-	em	cada	ponto	deve	ser	medida	a	humidade	relativa	do	solo	com	um	sensor	e	deves	registar	os	dados	
numa	tabela,	durante	várias	vezes	em	cada	dia.	
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INFORMAÇÕES	PRÉVIAS	PARA	O	MÓDULO	5	
Porquê	a	robótica	educativa	na	escola	do	1.º	CEB?	
A	robótica	educativa	é	uma	disciplina	que	visa	a	conceção	e	aplicação	de	kits	de	robôs	e	programas	de	
codificação	 para	 fins	 pedagógicos.	 A	 robótica	 educativa	 não	 é	 uma	 nova	 aplicação	 de	 robótica	 e	
codificação,	mas,	pelo	contrário,	tem	vindo	a	crescer	exponencialmente	nos	últimos	anos.	Tem	um	grande	
impacto	na	aprendizagem	e	está	associado	às	disciplinas	STEAM		(Ciência,	Tecnologia,	Engenharia,	Arte	e	
Matemática)	para	o	desenvolvimento,	competências	e	compreensão	de	conceitos	matemáticos,	físicos,	
de	engenharia	e	afins	(Daniela,	2019).	

Podemos	encontrar	muitas	 referências	na	 literatura	especializada	 sobre	os	benefícios	da	utilização	da	
robótica	educativa,	avaliando	que	a	robótica	promove	uma	aprendizagem	centrada	no	ensino	dos	alunos,	
proporcionando	a	exploração	de	métodos	de	ensino	inovadores.	

A	integração	e	utilização	da	robótica	educativa	no	processo	de	ensino-aprendizagem	no	pré-escolar	e	no	
1.º	ciclo,	é	como	um	recurso	para	abordar	a	diversidade	da	sala	de	lição,	como	forma	de	ajudar	à	inclusão	
de	todos	os	alunos,	bem	como	mantê-los	ativos	e	motivados	(Scaradozzi	et	al,	2014).	

Introduzir	 os	 alunos	nas	 áreas	da	Matemática,	 através	do	 jogo	e	da	 aprendizagem	construcionista	no	
sentido	de	gerar	novos	conhecimentos,	é	um	dos	objetivos	da	utilização	da	robótica	na	sala	de	lição.		

A	matemática	ocupa	um	lugar	central	em	toda	a	 literacia	tal	como	está	definida	no	nosso	projeto.	No	
entanto,	a	forma	como	é	ensinado	na	escola	faz	com	que	seja	apreendida	como	um	assunto	sem	nenhuma	
ou	pelo	menos	limitada	relação	com	o	mundo	real.	A	integração	da	matemática	no	STEAM	permite	que	
seja	reavaliada	pelos	alunos	como	elemento	central	do	trabalho	científico	e	tecnológico,	estando	sempre	
presente	 na	 vida	 real.	 Utilizando	 propostas	 STEM	 classificadas	 pelo	 INTEG,	 praticamente	 todos	 os	
conteúdos	 do	 currículo	 do	 pré-escolar	 e	 do	 1.º	 CEB	 na	 área	 da	Matemática	 podem	 ser	 abordados	 e,	
melhor	compreendidos	pelos	alunos	(Bellas	et	al.,	2019).	Estes	conteúdos	incluem	não	só	as	habilidades	
computacionais,	 mas	 especialmente	 os	 elementos	 base	 da	 matemática,	 que	 podemos	 considerar	
metamatemáticos,	tais	como	
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● sentido	espacial	
● sentido	de	tempo	
● sentido	de	quantidade	
● sentido	de	peso	
● sentido	de	medição	
● lateralidade	e	simetria	
● uso	de	diferentes	sentidos	para	entender	o	ambiente	envolvente	e	fusão	de	sensores	
● capacidade	de	alternar	entre	medidas	de	tempo	e	comprimento,	etc.	
● transformações	
● utilização	de	filtros	
● análise	de	dados.	

	

Neste	sentido,	a	literacia	de	Matemática	envolve	competências	interrelacionadas,	que	estão	entrelaçadas	
e	sobrepostas,	e	muitas	vezes,	impulsionam-se	mutuamente.	

	

Visão	Geral	de	Kits	de	Robótica	

Existem	vários	robôs	no	mercado	que	podem	ser	usados	na	educação	do	1.º	CEB,	de	acordo	com	a	forma,	
tamanho,	 função,	 ambiente	 de	 trabalho	 e	 autonomia.	 Dependendo	 da	 forma,	 existem:	 zoomórficos	
(imitação	de	uma	criatura,	por	exemplo,	abelha),	humanoide	(reprodução	da	forma	de	um	humano	e	seus	
movimentos,	neste	caso,	o	robô	NAO),	híbrido	(combinação	dos	dois)	e	polimórfico	(formas	diferentes,	
adaptando	a	sua	estrutura	de	acordo	com	a	tarefa).		

	

Kits	que	podemos	recomendar,	para	uma	faixa	etária	entre	os	4	e	os	10	anos:	

	

Cubetto	

	

	

	

	
	

Um	robô	de	madeira,	com	tecnologia	Arduino,	que	ensina	as	crianças	a	programar	enquanto	se	divertem.		

É	um	conjunto	de	reprodução	composto	por	um	robô	(Cubetto),	uma	consola,	um	tapete	de	tecido	e	16	
blocos	de	instruções,	fichas	coloridas	para	serem	inseridas	na	consola.	Estas	fichas	coloridas,	distinguem-
se	por	marcas	gravadas	nas	laterais,	podendo	ser	reconhecidos	pela	cor,	forma	e	resposta	táctil	mesmo	
por	crianças	com	deficiência	visual.	



	

	

	

Blue	Bot	

	

	

	

	

	
Estes	 robôs	 engraçados,	 em	 forma	 de	 abelha,	 são	 ferramentas	 educacionais	 projetadas	 para	 serem	
utilizadas	desde	o	jardim	de	infância.	São	capazes	de	memorizar	uma	série	de	comandos	básicos	e	mover-
se	ao	longo	de	um	caminho	de	acordo	com	os	comandos	gravados.	Tanto	a	Bee-Bot	como	a	Blue-Bot	têm	
todos	os	comandos	nas	costas:	para	a	frente,	para	trás,	para	a	esquerda	e	para	a	direita.	O	novo	Blue-Bot	
pode	ser	usado	através	de	tablet	ou	smartphone	graças	à	aplicação	dedicada	disponível	para	iOS	e	Android.	
Através	de	Bluetooth	será	então	fácil	enviar	o	comando	para	a	abelha	robô	e	ver	a	sua	execução!	

	

Lego	We	Do	2.0	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
Com	 a	 combinação	 única	 de	 peças	 educativas	 LEGO,	 software	 orientado	 por	 ícones,	 projetado	 para	
cenários	 escolares,	 e	 projetos	 e	 atividades	 prontos	 para	 professores,	 trazer	 a	 robótica	 educacional	 e	
codificação	 para	 o	 “mainstream”	 será	 fácil	 graças	 ao	 WeDo	 2.0.	 Através	 da	 construção	 de	 modelos	
motorizados	montados	com	peças	LEGO,	os	alunos	estão	motivados	para	estudar	robótica,	codificação	e	
temas	STEM	e	adquirir	uma	mentalidade	científica.	Isto	leva-os	a	questionar	sistematicamente	a	realidade,	
observando	fenómenos,	propondo	hipóteses	e	criando	soluções	concretas	para	problemas	inspirados	na	
vida	real.	Estas	soluções	podem	então	ser	documentadas	diretamente	no	software	e	depois	partilhadas	
com	o	professor,	a	turma	ou	um	grupo	maior.	

	

	

	



	

	

	

mTiny	

	

	

	

	

	

	

	
mTiny	é	um	robô	educativo	para	a	primeira	infância	projetado	para	crianças	que	crescem	na	era	digital.	A	
sua	caneta	de	leitura	facilita	a	experiência	das	crianças	com	uma	linguagem	de	programação	tangível:	O	
mTiny	move-se	em	envolver	mapas	temáticos	graças	a	programas	criados	através	de	blocos	físicos.	Desta	
forma,	 as	 crianças	 obtêm	 feedback	 imediato	 sobre	 o	 seu	 trabalho,	 facilitando	 a	 correção	 de	 erros	 e	
desenvolvendo	competências	de	resolução	de	problemas,	ao	mesmo	tempo	que	se	incentiva	a	iniciativa	
e	a	criatividade	através	do	envolvimento	multidisciplinar	na	matemática,	na	música,	na	arte	e	muito	mais.	

	

	

Cody	Rocky	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
O	MakeBlock	 Codey	Rocky	 é	 um	 robô	programável	 para	 a	 educação	 STEAM.	 Codey	 proporciona	 uma	
experiência	de	aprendizagem	divertida	e	de	introdução	à	programação	para	maiores	de	6	anos.	Com	a	
combinação	de	hardware	 fácil	de	usar	 juntamente	 com	o	mBlock	5	ambientes	de	programação	visual	
baseado	em	blocos,	as	crianças	conseguem	começar	a	desenvolver	código	com	alguma	facilidade.		

Codey	Rocky	apresenta	propriedades	inovadora	de	2	em	1	no	seu	design	e	estrutura:	

Brainy	 Codey.	 Codey	 é	 o	 cérebro	 da	 estrutura	 do	 robô,	 tendo	 mais	 de	 10	 módulos	 eletrônicos	
programáveis	que	produzem	dados	suficientes	para	suportar	uma	série	de	aplicações.	

Agile	Rocky.	Andar	por	aí	é	o	que	o	Rocky	mais	gosta.	Não	só	Rocky	 rodopiará	e	seguirá	 linhas,	como	
também	navegará	em	torno	de	obstáculos,	e	será	o	aluno	a	programar	o	Codey	Rocky	para	fazê-lo.	



	

	

.	

O	robô	tem	uma	série	de	módulos	eletrónicos,	incluindo	um	sensor	de	som,	sensor	de	luz	e	um	visor	de	
matriz	de	pontos	LED.	Os	alunos	poderão	codificar	o	Codey	Rocky	para	tocar	música,	seguir	luzes,	imitar	
expressões	faciais	e	muito	mais.	Com	um	código	fácil,	o	aluno	será	capaz	de	transformar	a	imaginação	em	
realidade	e	melhorar	suas	competências,	habilidades	e	confiança	enquanto	os	alunos	exploram	o	robô.	

Halocode	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Halocode	é	um	computador	de	uma	só	placa	projetado	para	o	mundo	educacional.	Graças	ao	software	
intuitivo	incluído,	aprender	a	programar	é	divertido	e	imediato.	O	Halocode	oferece	uma	experiência	rica	
e	de	diversificada	Internet	das	coisas	e	codificação,	tornando	mais	fácil	para	todos	ficarem	entusiasmados	
com	a	eletrónica.	Halocode	é	um	produto	para	iniciados	para	criações	eletrónicas.	Através	de	uma	série	
de	aplicações	 interessantes	e	divertidas,	o	Halocode	combina	o	mundo	da	programação	virtual	com	o	
mundo	físico,	ajudando	a	dominar	progressivamente	o	pensamento	lógico-computacional	e	a	exercer	a	
criatividade.	Pode	ser	usado	desde	os	9/10	anos	porque	é	programável	por	blocos.	

	

Integrar	o	ensino	e	a	aprendizagem	de	Matemática	em	todo	o	processo	

Tendo	em	 conta	 as	 dificuldades,	 se	 não	o	 fracasso,	 do	 ensino	 tradicional	 de	Matemática,	MindMaths	
propõe-se	usar	a	robótica	educativa	para	integrar	a	Matemática	em	todas	as	disciplinas,	e	na	educação	
das	“hard	e	soft	skills”.	

A	 educação	matemática	 eficaz	 tem	 de	 se	 centrar	 no	 interesse	 e	 na	 experiência	 da	 primeira	 infância,	
construindo	 novos	 conhecimentos	 com	 base	 no	 que	 as	 crianças	 já	 sabem,	 avançando	 experiências	
científicas	ricas	e	excitantes		

Vale	também	a	pena	sublinhar	que,	nos	últimos	anos,	foi	também	acrescentado	um	A	(Art),	ao	acrónimo	
STEAM,	 amplamente	 defendida	 como	 uma	 abordagem	 multidisciplinar	 e	 transdisciplinar	 visando	 a	
solução	de	problemas	 socialmente	 relevantes	 através	 da	 inovação	 e	 da	 criatividade.	O	objetivo	 desta	
abordagem	é	preparar	os	estudantes	para	resolver	as	questões	prementes	do	mundo	através	da	inovação,	
criatividade,	 pensamento	 crítico,	 comunicação	 eficaz,	 colaboração,	 e,	 em	 última	 análise,	 novo	



	

	

conhecimento.	A	matemática	e	a	arte	iconográfica	(como	na	música)	são	dois	campos	próximos,	como	é	
evidente	na	cultura	artística	dos	milénios.	A	combinação	de	duas,	ou	 três	disciplinas	enriquecerá	uma	
educação	integrada	e	competitiva.	

De	certa	forma,	a	educação	Matemática	integrada	é	mais	pertinente	e	viável	para	o	ensino	básico,	porque	
os	professores	ensinam	a	maior	parte	das	disciplinas	à	mesma	turma.	Assim,	abordagens	interdisciplinares	
e	multidisciplinares	não	seriam	uma	mudança	drástica	na	educação	do	1.º	CEB.	Considerando	os	objetivos	
do	pré-escolar,	uma	abordagem	integrada	de	Matemática	ajusta-se	bem	com	os	pressupostos	didáticos	
da	educação	na	primeira	infância	que	estão	a	ser	aplicados	neste	contexto.	Os	professores	precisam	de	
ter	conhecimentos	do	conteúdo	e	competências	atualizadas	sobre	como	gerar	situações	que	apoiem	a	
aprendizagem	dos	seus	alunos.	

	

Atualização	dos	módulos	

Os	módulos	 de	 robótica	 educativa	 para	 sustentar	 a	 educação	matemática	 no	 contexto	 do	 1.º	 CEB,	 é	
trabalhado	numa	 lição	de	 2	 horas.	De	 facto,	 ao	 contrário	 de	outros	módulos	 do	projeto,	 as	 lições	 de	
robótica	educativa	dedicadas	aos	alunos	futuros	professores	precisam	de	mais	tempo,	porque	construir	
os	próprios	robôs,	programá-los,	ou	elaborar	ambientes	de	programação	“unplugged”	-	que	fazem	parte	
integrante	do	processo	educativo	-	leva	tempo.	

	

The	Smart	City	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Para	 situar	 os	 módulos	 num	 ambiente	 tão	 real	 quanto	 possível,	 imaginamos	 inventar	 uma	 cidade	
inteligente	onde	os	robôs	se	movem	de	forma	autónoma	numa	cidade	sustentável.	Desta	forma,	conceitos	
de	 número,	 espaço,	 medição,	 tempo,	 e	 assim	 por	 diante	 tornam-se	 reais	 para	 as	 crianças.	 Aqui	
apresentamos	alguns	cenários,	descrevendo-os	do	ponto	de	vista	da	programação	e	dos	benefícios	para	
a	aprendizagem	matemática.	

	


