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Resumo 

 

A presente dissertação refere o trabalho de prática pedagógica supervisionada, 

desenvolvido na escola básica 2,3/S Michel Giacometti, durante o ano letivo 2013/2014, para 

a obtenção do grau de mestre em ensino da matemática do terceiro ciclo e no secundário. O 

estágio pedagógico aqui referenciado decorreu no ano letivo 2013/2014, e compreendeu o 

trabalho letivo realizado no âmbito de uma turma do 9º ano, e, uma turma do 11º ano. 

A dissertação está estruturada em duas partes: A primeira parte descreve, 

resumidamente, o trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do ano letivo acima 

mencionado, que compreendeu a observação, planificação e lecionação de aulas, a elaboração, 

realização e correção de fichas de avaliação, a colaboração em atividades extracurriculares.  

A segunda parte descreve a investigação realizada em paralelo com a prática 

pedagógica, cujo objetivo foi compreender a importância da utilização de ambientes de 

geometria dinâmica no estudo da geometria, e, analisar e estudar as respostas dos alunos às 

tarefas propostas assim como a aquisição de conhecimentos e competências matemáticas por 

parte dos mesmos. 

A partir das questões de investigação, qual a influência do software Geogebra na 

compreensão e consolidação dos conceitos geométricos associados à circunferência 

circunscrita e inscrita a um triângulo; qual o papel da ferramenta no fomento e 

estabelecimento de propriedades relativas ao circuncentro e incentro de um triângulo; e qual a 

utilidade da ferramenta na motivação e interesse dos alunos no contexto de aprendizagem, foi 

elaborada uma revisão de literatura que se centrou na utilização das tecnologias da 

informação e comunicação no contexto educativo, nomeadamente, no ensino da matemática, 

e, particularizando a aprendizagem em ambientes de geometria dinâmica.  

Com base numa metodologia de natureza qualitativa e recorrendo a dois estudos de 

caso procurou-se caracterizar o desempenho de dois grupos de alunos na resolução de tarefas 

geométricas com recurso ao Geogebra. As principais conclusões mostram-nos que a 

utilização de um ambiente de geometria dinâmica influência positivamente a compreensão 

dos conceitos matemáticos estudados, permite compreender a forma como os alunos utilizam 

e implementam as propriedades dos conceitos e aumenta a motivação e interesse dos alunos 

por atividades matemáticas que envolvem caráter exploratório. 

 

Palavras Chave: Ensino da Matemática, Estágio Pedagógico, Mestrado em Ensino, 

Geometria Dinâmica, Geogebra, Interesse na Matemática. 
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Abstract 

 

This dissertation concerns supervised teaching practice undertaken at 2.3 / S. Michel 

Giacometti school during the school year 2013/2014 for the present Master’s degree in 

Mathematics teaching for students in grades 7 through 12. The teaching practice referred to 

herein took place during the school year 2013/2014. It included academic practice within a 

grade 9 and a grade 11 classes.  

The present work is divided into two main sections: The first section briefly describes 

the pedagogical work developed during the aforementioned school year. This involved 

observation, planning and teaching; preparation, achievement and correction of tests as well 

as participation and collaboration in extracurricular activities.  

The second section describes research undertaken in parallel with pedagogical 

practices, the objective of which sought to understand the importance of dynamic geometry 

surroundings in the study of Geometry, and to analyse and study student response to the tasks 

proposed as well as gain understanding as to their knowledge acquisition and mathematical 

competence.  

Taking the base questions of the current work, I asked what the influence of the 

Geogebra software was in the comprehension and consolidation of geometric concepts 

associated with the circumcircle and incircle of a triangle. Equally, the import of the tool in 

students’ motivation and interest in the properties directly related to the aforementioned 

geometric concepts. An IT-based reading plan was created for mathematics-centred study, 

which specified dynamic geometry.    

Based on qualitative methods and on two case-studies, I sought to elaborate a 

performance analysis of two groups of students using Geogebra. The main conclusion 

demonstrates that the use of dynamic geometry surroundings have a positive influence in the 

understanding of the mathematical concepts under study.  It also allows us to understand the 

ways in which students use and implement the properties associated to concepts as well as 

how their motivation as to exploratory mathematics suggests itself.  

 

 

 

 

 

 

Key words: Mathematics Teaching, Pedagogical Practise, Teaching Master, Dynamic 

geometry, Geogebra, Interest in Mathematics.  
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1. Introdução 
 

Esta tese de mestrado descreve e reflete, de forma sintetizada, sobre a prática pedagógica 

por mim desenvolvida durante o segundo ano do mestrado em ensino da matemática no 

terceiro ciclo e secundário.  

A prática pedagógica que aqui se descreve decorreu na sede do Agrupamento de Escolas 

Michel Giacometti, designada por Escola Básica 2,3/S Michel Giacometti, de 09 de setembro 

de 2013 e 6 de junho de 2014, num núcleo de estágio composto por mim, por uma professora 

estagiária e uma professora orientadora. 

O trabalho de estágio consistiu no acompanhamento regular e diário de todo o processo 

de organização do ensino, incluindo análise e discussão de documentação, a observação e 

lecionação de aulas, atividades de avaliação dos alunos, entre outras, como se descreve nos 

capítulos seguintes.  

Na primeira parte desta tese refiro-me ao trabalho por mim desenvolvido, no âmbito do 

presente estágio, na primeira pessoa do singular, escrevendo “eu”, na segunda parte faço-o na 

terceira pessoa do singular escrevendo “a investigadora”. 
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2. Agrupamento de Escolas Michel Giacometti 
 

A escola básica 2,3/S Michel Giacometti situa-se na freguesia da Quinta do Conde, 

concelho de Sesimbra, na região de Lisboa e Vale do Tejo, hoje com características 

predominantemente urbanas. A expansão da construção iniciou-se há cerca de 40 anos, não 

tendo correspondido a um plano urbanístico e dando origem a uma grande área de habitação 

clandestina.  

O primeiro passo na resposta aos anseios da população residente foi a elaboração, e 

posterior aprovação, de um plano de urbanização minimamente consensual. Em outubro 

de1985, foi criada a freguesia Quinta do Conde, elevada a vila em 21 de junho de 1995. 

Predominam as vivendas unifamiliares e geminadas. As infraestruturas ainda são insuficientes, 

e parte da Quinta do Conde não possui estradas alcatroadas, passeios ou ligação aos esgotos. 

Já existe uma estação de correios, um posto de bombeiros, um posto da GNR, um centro de 

saúde e várias agências bancárias e, mais recentemente, um pavilhão Gimnodesportivo, 

construído junto à escola e utilizado na disciplina de Educação Física. Ainda assim, o centro 

de saúde e as escolas existentes não respondem às necessidades de uma população que cresce 

diariamente.  

Segundo o diagnóstico social do concelho de Sesimbra, apresentado pela autarquia 

em 2005, identifica como principais problemas o abandono e insucesso escolar, as carências 

ao nível do parque escolar, a escassez da oferta educativa, a falta de articulação da 

intervenção, a escassez de recursos humanos, financeiros e materiais e a falta de uma 

estratégia de desenvolvimento integrado para o concelho, entre outros. 

Entre os problemas apresentados há uma clara referência a carência de escolas do 2º e 3º 

Ciclos e do Ensino Secundário na Quinta do Conde, sendo ainda apontada a insuficiência de 

auxiliares de ação educativa. São ainda referidos outros problemas que também são sentidos 

nas escolas do Agrupamento, como a desvalorização da cultura escolar por parte de alguns 

jovens e suas famílias, a crescente desautorização, por parte das famílias, do papel do 

professor e da autoridade da escola, as deficiências na rede de transportes públicos, 

condicionante da mobilidade da população escolar e a inadequação da oferta formativa. 

Sendo um concelho com graves problemas sociais, é reconhecido no diagnóstico efetuado que 

tal facto é condicionante do trabalho promovido pelas escolas. 
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Figura 1 - Escola Básica 2,3/S Michel Giacometti 

 

2.1.   Caraterização geral do meio  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE, Censos 2011, 2011), a freguesia 

da Quinta do Conde é um pólo habitacional com elevada densidade populacional (cerca de 

1800,7 hab/km2), concentrados numa área total de apenas 14,22 Km2. O aumento da 

população residente ocorreu pela facilidade de ligação aos concelhos confinantes e a Lisboa, 

através das pontes 25 de abril e Vasco da Gama e da ligação ferroviária com a criação da 

Estação de Coina. Em 2011 a freguesia da Quinta do Conde contava com 25606 habitantes. 

Das freguesias pertencentes ao concelho de Sesimbra, a Quinta do Conde é a mais jovem, 

com 19,85% da população com a idade compreendida entre os 0 e os 14 anos e 10,56%, entre 

os 15 e 24. É também nesta freguesia que se encontra o maior número de residentes do 

concelho a frequentar o ensino, estando o nível de escolaridade da população distribuída 

como consta na tabela 1. 
Tabela 1 - Nível de Ensino da população residente na Quinta do Conde. 

Nível de Ensino da população residente na Quinta do Conde 

Nível de Ensino Valor absoluto % 

Sem Nível 2298 8,97 

Pré Escolar 713 2,78 

1º Ciclo 5559 21,71 

2º Ciclo 2353 9,19 

3º Ciclo 4781 18,67 

Secundário 6107 23,85 

Médio 342 1,34 

Superior 3453 13,49 
Fonte: INE – População residente segundo o nível de escolaridade atingido e sexo e taxa de 

analfabetismo - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros 
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2.2.  Caraterização geral da escola 

O Agrupamento de escolas Michel Giacometti foi constituído no ano 2003-2004, 

tendo sido homologado por Despacho da Senhora Diretora Regional de Educação de Lisboa, 

datado de 25 de Julho de 2003, e após parecer favorável do Departamento de Avaliação 

Prospetiva e Planeamento - DAPP -, ao abrigo do disposto no ponto 1 do Art.º 8 do Decreto-

Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, e no ponto 2 do Art.º 6 do Decreto-Regulamentar nº 12/2000. 

O agrupamento é composto por três estabelecimentos de ensino, o jardim de infância da 

Quinta do Conde, a escola básica da Quinta do Conde 3 e a escola básica 2,3/S Michel 

Giacometti (sede). Servindo presentemente a população em geral e, em particular, a 

população da freguesia da Quinta do Conde, ocupada principalmente no sector terciário, e, em 

menor quantidade no setor secundário, nomeadamente ao nível da indústria automóvel e 

alimentar 

A escola básica 2,3/S Michel Giacometti tem 1085 alunos dos quais 265 frequentam 

o segundo ciclo do ensino básico, 358 frequentam o terceiro ciclo do ensino básico, 360 

frequentam o ensino secundário, 49 frequentam um curso de educação e formação e 53 

frequentam o ensino profissional. Tem 43 funcionários não docentes e 100 docentes dos quais, 

como resumido nas tabelas 2, 3 e 4. 

 
Tabela 2 - Composição da população de alunos da escola 2,3/S Michel Giacometti. 

Segundo Ciclo 

do Ensino 

Básico 

Terceiro Ciclo 

do Ensino 

Básico 

Ensino 

Secundário 

Cursos de 

Educação e 

Formação 

Ensino 

Profissional 

265 358 360 49 53 

 
Tabela 3 - Composição do corpo docente da escola 2,3/S Michel Giacometti. 

Professores  

100 

 
Tabela 4 - Composição do corpo não docentes da escola 2,3/S Michel Giacometti. 

Pessoal Administrativo Auxiliar de Ação Educativa Outros 

Do Quadro Contratados Do Quadro Contratados Do Quadro Contratados 

9 4 13 13 4 0 

 

A oferta formativa da escola básica 2,3/S Michel Giacometti inclui o segundo e terceiro 

ciclo do ensino básico, o ensino secundário, contemplando os cursos científico humanísticos 

de ciências e tecnologia, de ciências sócio económicas e de línguas e humanidades. Os cursos 
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de educação e formação, técnico de informática e práticas técnico comerciais e o curso 

profissional técnico de apoio à gestão desportiva. 

Existe ainda uma turma abrangida pelo programa integrado de educação e formação 

(PIEF), este programa é uma iniciativa do Ministério da Educação e do Trabalho e da 

Solidariedade, destinando-se a menores em situação de abandono escolar. O objetivo deste 

programa é proporcionar a estas crianças uma nova oportunidade para completarem a 

escolaridade obrigatória e obterem uma certificação escolar e profissional. 

O número de turmas da escola básica 2,3/S Michel Giacometti encontra-se distribuído 

como consta na tabela 5. 

 
Tabela 5 - Composição das turmas da escola 2,3/S Michel Giacometti. 

Ano Escolar 

/ Curso 
5 6 PIEF 7 8 9 PTC 

OI- 

1º 

OI- 

2º 
10 

TAGD 

10 
11 

TAGD 

11 
12 

TAGD 

12 

N.º de 

turmas 
5 5 1 6 5 4 1 1 1 5 1 4 1 4 1 

 

 Para do exposto, a escola oferece ainda desporto escolar, vários projetos e clubes, com o 

objetivo de plena ocupação dos alunos, durante o período de permanência na escola. A escola 

dinamiza vários projetos e clubes dos quais se destacam: 

ü Projeto Bullying; 

ü Projeto EPIS; 

ü Projeto de certificação em língua francesa Delf Scolaire; 

ü Clube do ambiente; 

ü Clube da eletrónica; 

ü Clube da música; 

ü Clube da azulejaria. 

ü Ludoteca. 

Ao nível da orientação e apoio, a escola básica 2,3/S Michel Giacometti oferece vários 

serviços especializados de apoio educativo: - Serviços de psicologia e orientação (SPO); - 

Núcleo de apoio educativo (NAE), este núcleo integra, todos os professores do ensino 

especial; - Tutorias, que consiste num projeto de acompanhamento individual do processo 

educativo principalmente a jovens em risco de desorganização escolar e que não têm um 

acompanhamento adequado e contínuo por parte dos encarregados de educação; - Técnico de 

ação social, que presta apoio social aos alunos; - Biblioteca e Centro de Recursos que tem 

como principal objetivo proporcionar e melhorar o processo ensino aprendizagem. 
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2.3. O patrono 

O Agrupamento tem por patrono Michel Giacometti, um etnomusicólogo francês, nascido 

na Córsega em 1929 e que, em 1959, se fixou em Portugal, dedicando-se desde então e até à 

sua morte, em 1990, à investigação e divulgação da música popular portuguesa. 

Durante 30 anos em que percorreu Portugal, gravou centenas de cantares e músicas 

populares recolhendo instrumentos musicais e materiais ligados ao trabalho rural. Michel 

Giacometti conseguiu captar o sentir do povo português, as suas memórias e a identidade que 

devemos preservar. Estando o agrupamento inserido num meio onde a identidade coletiva e 

própria tem dificuldade em desenvolver-se, o agrupamento identifica-se e encontra no patrono 

o incentivo necessário para que o seu projeto educativo dê a toda a comunidade escolar a 

orientação humanística e científica e a capacidade de criar os instrumentos que tornam 

possível enfrentar melhor qualquer percurso de vida que lhes caiba viver.   

  

2.4.   As instalações 

A escola básica 2,3/S Michel Giacometti foi construída em 1986, apresenta como 

tipologia: 

ü Quatro pavilhões em betão, 

• Refeitório; 

• Salas de aula e respetivos laboratórios; 

• Salas de estudo; 

• Sala de diretores de turma; 

• Sala de Professores 

• Sala de convívio dos alunos; 

• Sala de funcionários; 

• Centro de Recursos; 

• SPO; 

• Ludoteca; 

• Reprografia; 

• Papelaria. 

ü Dois pavilhões pré fabricados, 

• Salas de aula. 

Os espaços exteriores pertencentes à escola englobam áreas de espaços verdes e um campo de 

jogos alcatroado. 
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Figura 2 - Pavilhão principal da escola básica 2,3/S Michel Giacometti. 

 

 

 

 
Figura 3 - Pavilhões pré fabricados da escola básica 2,3/S Michel Giacometti. 
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2.5.   Organização 

A escola básica 2,3/S Michel Giacometti está organizada segundo o organograma 

apresentado na figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Organograma da estrutura hierárquica da escola básica 2,3/S Michel Giacometti. 
              Fonte: http://escolasmichelgiacometti.net/administracao-e-gestao.html 
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2.6. Projeto Educativo 

O Projeto Curricular de Escola (PCE) mostra-nos o modo particular de reconstrução e de 

apropriação do currículo face a uma determinada realidade, através da definição de 

preferências e de intencionalidades próprias. Requerendo assim, formas específicas de gestão 

e de organização curricular. O projeto curricular converte os programas em propostas de 

intervenção didática necessárias ao desenvolvimento das práticas educativas. Assim, o PCE 

do agrupamento estabelece as estratégias de desenvolvimento do currículo através da 

organização e da condução do processo ensino aprendizagem de forma ajustada às 

necessidades dos alunos e de acordo com os recursos humanos e materiais existentes. O 

desenho curricular do agrupamento integra-se no nacional, privilegiando a educação para a 

cidadania, e, procurando criar uma cultura própria.  

 

2.7.   Plano anual de atividades 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um documento que anualmente interpreta o Projeto 

de Escola, definindo as atividades a desenvolver nas áreas curriculares e não curriculares. 

Nele estão retratadas as ações planificadas, os destinatários, os intervenientes e 

dinamizadores, a calendarização, os recursos e os custos previstos, bem como os objetivos a 

atingir e a avaliação. As atividades são apresentadas, preferencialmente, no início do ano 

letivo em Conselho Pedagógico, que as aprova, tendo em conta o Projeto Educativo do 

Agrupamento e procurando de certa forma a pluridisciplinaridade. Nele constam, de forma 

continuada, a definição de atividades internas, algumas delas abertas à comunidade, como a 

comemoração do dia do patrono, o sarau de atividades desportivas, a exposição de trabalhos 

realizados pelos alunos ao longo do ano letivo nas diversas disciplinas e a festa de 

encerramento do ano letivo.  
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3. Integração na escola básica 2, 3/S Michel Giacometti 
 

Fui integrada na escola básica 2,3/S Michel Giacometti no horário da orientadora 

pedagógica tendo cumprido, de forma regular a turma C do 9º ano que me foi atribuída e 

sempre que possível a turma A do 11º ano. A figura 5 mostra o horário da orientadora, 

composto por 25 horas letivas semanais. 

 
Figura 5 - Horário de trabalho da orientadora no ano letivo 2013/2014. 

 

A componente letiva do horário, a ser exercida na escola, distribuída pelos cinco dias da 

semana, compreende 5 e 6 tempos letivos semanais de lecionação, às turmas do 9º ano e do 

11º ano, respetivamente. No que diz respeito à componente não letiva composta por 11 horas 

semanais contém 3 horas semanais de trabalho de escola e 8 horas semanais de trabalho 

individual. As horas de trabalho de escola foram destinadas à discussão da preparação de 

aulas, à preparação de materiais, reuniões com a orientadora, entre outras atividades. O 

trabalho individual semanal compreendeu a preparação de todo o trabalho inerente à prática 

profissional de um professor do ensino básico e secundário.  
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3.1.   Manuais Escolares 

Os manuais escolares, escolhidos por um período de vários anos pelo grupo da disciplina, 

numa reunião de departamento, são os mesmos para todas as turmas ao longo dos anos letivos, 

até implementação das metas curriculares para o 3º ciclo.  

O novo programa de matemática entrou em vigor no ano letivo 2010/2011, e os manuais 

adotados pela escola para este ciclo de estudos estão em vigor desde o início do respetivo ano 

letivo. O manual escolhido para o 9º ano foi o “Matemática Dinâmica” da Porto Editora. Este 

manual é composto por 3 volumes acrescido de um caderno de tarefas, como se pode ver na 

figura 6. O caderno de tarefas é um caderno prático com problemas e alguns exercícios de 

exame sobre os conteúdos do ciclo. Cada uma das três partes dos cadernos de manual 

debruça-se sobre dois temas do programa de matemática do 9º ano: probabilidade e funções 

(amarelo), equações e circunferência (vermelho), números reais, inequações e trigonometria 

no triângulo retângulo (laranja). 

 

 
Figura 6 - Manual de matemática adotado na escola 2,3/S Michel Giacometti para o 9º ano. 

 

O manual de matemática A, adotado pelo grupo de matemática da escola básica 2,3/S 

Michel Giacometti para o 11º ano do ensino secundário no ano 2013/2014, é o “Novo Espaço” 

da Porto editora. Este manual foi adotado no ano letivo 2011/2012 e será o manual usado na 

escola, até à implementação das metas curriculares para o ensino secundário, que foram 

homologadas a 23 de janeiro de 2014. O manual é constituído por dois volumes e um caderno 

prático, figura 7, com problemas e outras tarefas que incidem sobre cada um dos tópicos do 

programa do 11º ano. O volume 1 do manual desenvolve o tema da geometria no plano e 

espaço, o volume 2 desenvolve o tema do cálculo diferencial e funções racionais e das 

sucessões reais. 
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Figura 7 - Manual de matemática adotado na escola 2,3/S Michel Giacometti para o 11º ano. 

 

 

3.2.   A turma do 9º ano 

A turma do 9ºC é constituída por 30 elementos, dos quais 19 são raparigas e 11 são 

rapazes. Existem apenas 2 alunos a repetir pela segunda vez o 9º ano. 

As suas idades, até dia 10 de dezembro de 2013, estão compreendidas entre os 13 e os 18 

anos. A distribuição dos alunos, por idades, apresenta-se no gráfico seguinte, onde se observa 

que as idades dos mesmos variam, sobretudo, entre os 14 e os 15. Assim, a média das idades 

da turma é de 14,4 anos.  

 
Gráficos 1 - Idade dos alunos da turma 9ºC 

Seguidamente a análise contará com 29 alunos, uma vez que a aluna de 18 anos foi 

proposta para exclusão por faltas dado que nunca compareceu na escola.   
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Escola / Casa 

Relativamente à localização das casas dos alunos, estas encontram-se distribuídas em 

Quinta do Conde e nalgumas localidades contíguas, como são Boa Água, Brejos de Azeitão e 

Vila Nogueira de Azeitão. 

  
Gráficos 2 - Localização das habitações dos alunos da turma 9ºC 

Sendo assim, é de esperar que o tempo médio de deslocação, até à escola, não seja muito 

elevado. Observemos o seguinte gráfico representativo da distância de casa à escola: 

  
Gráficos 3 - Distância de casa à escola dos alunos da turma 9ºC 

A maioria dos alunos vem a pé para a escola, facto que resulta da localização das 

habitações, visto anteriormente. 
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Para conhecermos melhor os nossos alunos, é necessário conhecermos um pouco do seu 
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familiar que envolve, de uma forma geral, cada aluno. 
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Em relação ao número de irmãos, analisemos o seguinte gráfico, onde se verifica existir 

uma grande percentagem de alunos com apenas um irmão, 48%. A restante distribui-se numa 

percentagem de 21% de alunos que tem dois irmãos e 31% dos alunos são filho únicos. 

  
Gráficos 4 - Número de irmãos dos alunos da turma 9ºC 

De seguida far-se-á uma análise do grau de habilitação académica e idade dos pais.  

Em relação às idades dos pais (é de notar o falecimento do pai de uma aluna), podemos 

observar o gráfico abaixo: 

 

 
Gráficos 5 - Idade dos pais dos alunos da turma 9ºC 

Relativamente ao grau de habilitação académica, consideremos os seguintes parâmetros: 

Sem frequência, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Secundário, Curso Médio/Técnico, Superior e 

Não Sabe. Da observação do gráfico conclui-se que existe uma grande parte dos pais que 

concluiu o 3º Ciclo e Ensino Secundário havendo, contudo, um número significativo de 

alunos que não sabe a escolaridade dos seus pais. 
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Gráficos 6 - Grau de habilitação académica dos pais dos alunos da turma 9ºC 

No que diz respeito à situação profissional dos pais, podemos verificar que uma grande 

parte dos alunos não tem conhecimento da mesma. Verificamos algumas situações de 

desemprego e outras de trabalho precário, por indicação de alguns alunos aquando o 

preenchimento do questionário.  

 
Gráficos 7 - Situação profissional dos pais dos alunos da turma 9ºC 
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Relativamente às disciplinas preferidas dos alunos desta turma, não há dúvidas que 

grande parte tem preferência na Educação Visual e Educação Física, havendo mais 

dificuldades em Matemática, seguida da disciplina de Francês.  
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Gráficos 8 - Disciplinas preferidas e com dificuldades dos alunos da turma 9ºC 

No que respeita à profissão desejada no futuro, as vontades manifestadas demonstram 

alguma variedade, otimismo e ilusão quanto à vida profissional. Foram citadas profissões 

como: Polícia, Psicóloga, Jogador de Futebol, Médico Pediatra, Médico, Cirurgião 

Cardiologista, Professor, Advogado, Técnico de Informática, Investigação Forense, 

Fisioterapeuta, Criminologia, Estilista e Realizador de Cinema e um número de 7 alunos 

ainda não sabe o que querem seguir. 

 

Tempos Livres 

Analisemos o seguinte gráfico, que mostra as preferências dos alunos relativamente à 

ocupação dos tempos livres. Considerem-se os seguintes parâmetros: utilizar computador, ver 

televisão, ouvir música, ir ao cinema, praticar alguma atividade desportiva, e ler.  

  
Gráficos 9 - Ocupação dos tempos livres dos alunos da turma 9ºC 
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Saliente-se que as suas preferências estão mais centradas na utilização de computadores 

(24%), no desporto (22%) e em ver televisão (21%). Por outro lado 18% dos alunos afirmam 

gostar de ouvir música, 7% afirma gostar de ler e 5% de ir ao cinema. Durante o 

preenchimento do questionário, 3% dos alunos não responderam à questão em análise.  

 

3.3.   A turma do 11º ano 

A turma do 11ºA é constituída por 27 elementos, dos quais 11 são raparigas e 16 são 

rapazes. Existem apenas 4 alunos a repetir pela segunda vez o 11º ano. 

As suas idades, até dia 07 de outubro de 2013, estão compreendidas entre os 15 e os 19 

anos. Sendo, a média das idades da turma de 16,37 anos.  

Só uma aluna do 11º A é que veio do colégio de Luanda, Angola, os restantes foram 

alunos da escola básica 2,3/S Michel Giacometti no ano letivo precedente, quando estes 

alunos frequentavam o 10º ano do ensino secundário, o grupo turma, foram, na sua grande 

maioria, alunos da orientadora pedagógica, bem como sua direção de turma. 

A turma apresenta como pontos fortes, o interesse pelas atividades letivas, um número 

significativo de alunos apresenta um grande sentido de responsabilidade, são cumpridores e 

muito participativos. Por outro lado, as suas áreas menos fortes prendem-se com o facto de 

serem muito conversadores, por vezes a participação de alguns alunos da turma é feita de 

forma desordeira e desorientada. Apresentando como principal característica o facto de serem 

excessivamente competitivos. 

 

3.4.   Início do ano letivo no 9º ano: teste diagnóstico 

Para além das apresentações e esclarecimentos gerais relativos à disciplina de matemática, 

às regras dentro da sala de aula e da escola, entre outros assuntos, a realização de um teste 

diagnóstico foi a primeira atividade na turma 9º C. 

Os alunos da turma 9º C eram originários de diferentes turmas da Escola Básica 2,3/S 

Michel Giacometti, alguns deles foram alunos da orientadora no ano transato. O teste 

diagnóstico tem como objetivo a caraterização da turma, do ponto de vista das aprendizagens 

dos anos anteriores do ciclo, e, a identificação de carências em conteúdos importantes, 

previstos no programa de matemática do terceiro ciclo, no que diz respeito ao sétimo e oitavo 

anos. 

O teste abrangeu os cinco temas do programa do terceiro ciclo do ensino básico onde o 

peso dos domínios foi distribuído conforme se mostra na figura 8, no gráfico intitulado de 

peso dos domínios. Os alunos evidenciaram lacunas e erros, sendo os temas números e 

operações (NO) e geometria e medida (GM) aqueles em que os resultados foram mais 
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desastrosos, na generalidade apenas doze alunos mostraram um desempenho positivo como 

mostra na figura 8, no gráfico intitulado de desempenho. 

 

Figura 8 - Resultados obtidos pela turma 9º C no teste diagnóstico de matemática, realizado no início do ano letivo. 
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4. Observação de aulas 
 

A observação do trabalho letivo da orientadora consistiu na observação da sua prática 

letiva, na preparação de aulas, e na observação de critérios e correção de teste de avaliação 

escritos.  

A orientadora pedagógica é uma professora muito cuidadosa no seu trabalho e, sempre 

muito preocupada com questões de rigor. Permanentemente atenta aos seus alunos e às suas 

necessidades. 

As aulas foram preparadas com antecedência, as tarefas, a resolver pelos alunos em sala 

de aula ou em casa, sempre resolvidas e escolhidas previamente do conjunto de tarefas que o 

manual adotado e caderno de tarefas oferecia, bem como fichas de trabalho preparadas pela 

orientadora e núcleo de estágio. Sempre discutidas em reunião com o núcleo de estágio, a 

seleção de tarefas foi feita tendo em conta os objetivos e conteúdos da aula e os conteúdos 

envolvidos na tarefa.   

O método de ensino utilizado pela professora orientadora foi essencialmente o 

explorativo sendo os recursos mais utilizados os manuais escolares, o caderno de tarefas e a 

máquina de calcular, no caso especifico dos alunos do secundário, a calculadora gráfica e ao 

nível do ensino básico a máquina de calcular científica. 

As aulas foram em geral baseadas numa componente teórica, onde foram abordados 

novos assuntos, nomeadamente definições, propriedades, teoremas, entre outros e numa 

componente prática, onde os alunos tinham oportunidade de aplicar os conteúdos previamente 

trabalhados. 

A orientadora deu, durante o ano letivo, uma grande importância à realização, por parte 

dos alunos, dos trabalhos de casa. Os mesmos foram indicados com alguma regularidade quer 

à turma do ensino básico 9º C, quer à turma do ensino secundário 11º A, a marcação destes 

foi uma estratégia para que os alunos consolidassem os conteúdos lecionados, bem como a 

promoção de um estudo autónomo e continuado. As faltas de realização do trabalho de casa 

eram registadas no início de todas as aulas, pela orientadora, numa grelha concebida para o 

efeito. 

Os trabalhos de casa foram regularmente discutidos e corrigidos na aula seguinte àquela 

em que tinham sido propostos aos alunos, de maneira que, em geral, as aulas de matemática 

iniciassem com a correção do trabalho de casa. 
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4.1.   Estratégias para promover o sucesso escolar 

A orientadora pedagógica interveio ativamente nos processos que envolveram o ensino 

aprendizagem dos seus alunos, sempre com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos 

mesmos.  

Algumas da estratégias implementadas para promover o sucesso escolar nas turma 9º C 

e/ou 11º A passaram pela: 

ü Motivação para as aprendizagens, designadamente através do reforço positivo;  

ü O envolvimento dos encarregados de educação; 

ü Recusa de facilitismo; 

ü Adequação da sua prática à realidade de cada grupo turma; 

ü Valorizar o mérito; 

ü Proporcionar ambientes de aprendizagem favoráveis à aquisição de conhecimento; 

ü Frequência de Salas de estudo; 

ü Disponibilidade para além do seu horário para esclarecimento de dúvidas;  

ü Relação com os alunos. 
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5. Avaliação sumativa 
 

5.1.   Matrizes gerais de avaliação 

Os critérios e métodos de avaliação são definidos, para as diversas disciplinas, antes do 

início do ano letivo em reuniões de grupo disciplinar. Em particular, na disciplina de 

matemática, os critérios de avaliação foram definidos por todos os professores do grupo de 

matemática (grupo 500). Os critérios de avaliação, aprovados pelo conjunto de professores do 

grupo de matemática, é um documento oficial da escola que os professores dão a conhecer 

aos alunos no início do ano letivo, e implementam ao longo do mesmo. 

Os professores do grupo de matemática da escola 2,3/S Michel Giacometti aprovaram 

para o ano letivo 2013/2014 para a disciplina de matemática no terceiro ciclo do ensino 

básico os critérios de avaliação da tabela 6, e, para o secundário os critérios de avaliação 

constantes na tabela 7. 

Tabela 6 - Critérios de avaliação para a disciplina de matemática do 3º ciclo do ensino básico na escola básica 

2,3/S Michel Giacometti. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

D
om

ín
io

s 

Atitudes e Valores 

(10%) 

§ Assiduidade e Pontualidade 
§ Comportamento 
§ Interesse/ Autonomia e Participação 
§ Trabalhos de Casa 

Vertente Cognitiva 

(90%) 

§ Fichas de Avaliação e/ou Avaliações intermédias 

(este ano letivo o grupo de docentes de Matemática decidiu que a 

média das avaliações intermédias contará como peso de um teste) 

 

Tabela 7 - Critérios de avaliação para a disciplina de matemática do 3º ciclo do ensino básico na escola básica 

2,3/S Michel Giacometti. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA A 

D
om

ín
io

s 

Atitudes e Valores 

(5%) 

§ Assiduidade e Pontualidade 
§ Comportamento 
§ Interesse/ Autonomia e Participação 
§ Trabalhos de Casa 

Vertente Cognitiva 

(95%) 

§ Fichas de Avaliação/ Testes Intermédios 
§ Avaliações Intermédias 

(este ano letivo o grupo de docentes de Matemática decidiu que a 
média das avaliações intermédias contará como peso de um teste) 
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Estes critérios preveem que os alunos sejam avaliados sumativamente ao longo de todo o 

ano letivo no que diz respeito não só à aquisição de conhecimentos e competências, ao nível 

da matemática, mas também no que diz respeito às atitudes e valores em aula ou em 

atividades fora do contexto, sala de aula, mas relacionadas com a disciplina. 

Os critérios de avaliação para o terceiro ciclo e o secundário incluem dois domínios: 

1. Atitudes e Valores: este domínio incorpora uma vertente social, não estando 

diretamente relacionado com as aprendizagens de matemática, mas com o 

comportamento e atitude do aluno; 

2. Vertente Cognitiva: este domínio engloba tudo o que está diretamente relacionado 

com as aprendizagens, conhecimentos e destrezas matemáticas. 

 

O primeiro domínio compreende quatro componentes: 

1. Assiduidade e pontualidade. 

2. Comportamento. 

3. Interesse, participação e autonomia. 

4. Realização dos trabalhos de casa  

 

Este domínio diz respeito ao comportamento evidenciado em sala de aula, não estando 

diretamente relacionado com a aquisição de conhecimentos ou capacidades matemáticas, mas 

sim com o cumprimento, a postura e atitudes comportamentais, evidenciadas pelo aluno ao 

longo do ano letivo e observadas pela professora de matemática. Neste domínio são avaliadas, 

por exemplo, a realização dos trabalhos de casa, a cooperação, o respeito pelos valores de 

cidadania, as intervenções realizadas pelo aluno, respeito pelo professor e pelos colegas, entre 

outros comportamentos.  

O segundo domínio está diretamente relacionado com a disciplina de matemática e o 

desempenho dos alunos ao nível cognitivo, sendo a nota final atribuída pela média ponderada 

das médias obtidas em fichas de avaliação escritas, realizadas em sala de aula, 

individualmente e sem consulta. 

As fichas de avaliação escritas, realizadas individualmente e sem consulta incluem dois 

tipos: fichas de avaliação com a duração de 90 minutos (chamadas nesta tese de fichas de 

avaliação), e, as fichas de avaliação com a duração de 45 minutos, (chamadas nesta tese de 

fichas avaliação intermédia). A média das notas obtidas nos dois tipos de fichas de avaliação 

contribui com um peso de 90% (ensino básico) e 95% (ensino secundário) para a avaliação 

sumativa final no domínio cognitivo. 

Todas as fichas de avaliação tiveram a mesma estrutura: 5 questões de escolha múltipla 

(com a cotação de 3% cada uma nas fichas de avaliação de 9º ano e 5% nas fichas de 
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avaliação de 11º ano) e um conjunto variável de questões de desenvolvimento até perfazer 

uma avaliação total de 100%. As fichas de avaliação intermédia tiveram uma estrutura 

variável tendo em conta os conteúdos a avaliar.  

A classificação final é, em qualquer um dos domínios, uma classificação quantitativa e a 

nota final resulta da média ponderada com os pesos previamente estabelecidos e sumariados 

nas tabelas 6 e 7. 

A diferença entre os critérios de avaliação do ensino básico e do ensino secundário situa-

se nos pesos atribuídos aos diferentes domínios e às diferentes componentes da avaliação 

sumativa. 

A avaliação final dos alunos resultou da aplicação dos critérios de avaliação, resumidos 

nas tabelas 6 e 7. 

 

5.2.   Avaliação e classificação dos testes escritos 

As fichas de avaliação foram realizadas e resolvidas individualmente pelas professoras 

estagiárias e pela orientadora, sempre seguida de uma reunião de trabalho, para análise e 

verificação das mesmas e, por fim, compilação para a ficha de avaliação a aplicar aos alunos. 

A atribuição das cotações respeitou sempre o critério utilizado pela orientadora, de cotar 

todos os passos de uma resolução bem como a escrita matemática, regendo-se sempre pelas 

diretivas dos critérios de correção dos exames nacionais. Todos os métodos de resposta e 

justificação apresentados pelos alunos foram sempre aceites, desde que fossem corretos. 

Apresenta-se, na figura 9, como exemplo, a cotação da questão 1 da parte II, da segunda 

ficha de avaliação aplicada à turma 9º C, e, na figura 10, a cotação da questão 1 da segunda 

parte da primeira ficha de avaliação da turma do 11º A. 
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Figura 9 - Classificação de uma questão de uma ficha de avaliação da turma 9º C. Resolução e classificação da 

orientadora de estágio. 

 

 
Figura 10 - Classificação de uma questão de uma ficha de avaliação da turma 11º A. Resolução e classificação da 

orientadora de estágio. 

 

Anteriormente a cada ficha de avaliação foi sempre previamente preparada uma 

matriz cujos conteúdos programáticos foram dados a conhecer aos alunos do terceiro ciclo e 

secundário, com a devida antecedência.  
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6. Prática pedagógica supervisionada 
 

No âmbito da prática pedagógica, o trabalho por mim desenvolvido ao longo do ano 

letivo consistiu na:  

• Participação na elaboração, correção e elaboração de critérios de correção para 

avaliação sumativa dos alunos. 

• Planificação e lecionação de aulas, todas elas assistidas pela orientadora. Este 

trabalho envolveu a planificação e realização de fichas de trabalho, bem como a 

preparação de outro material de apoio, nomeadamente a criação de powerpoints. 

• Acompanhamento das aulas lecionadas pela orientadora, nomeadamente, preparação 

e resolução dos exercícios do manual e caderno de tarefas. 

• Acompanhamento dos alunos, em sala de aula, durante a resolução de exercícios. 

 

6.1.   Lecionação de aulas 

A planificação e lecionação de aulas, todas elas assistidas pela orientadora pedagógica, e, 

parte delas assistidas pelos orientadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, incidiu sobre a turma do 9º C e uma aula sobre a turma 11º B. 

As duas estagiárias foram associadas a uma das duas turmas do 9º ano da orientadora, 

fazendo o seu trabalho de lecionação incidir sobretudo na turma a que cada uma ficou 

associada, em termos de lecionação e trabalho de investigação. A mim coube-me a turma do 

9º C, pelo que a minha prática pessoal de lecionação centra-se nesta turma. 

A prática de lecionação na turma C do 9 ano incidiu sobre 5 unidades previstas no 

programa de matemática do terceiro ciclo do ensino básico, designadamente no: 

1. Números e Operações (NO) 

2. Geometria e Medida (MG) 

3. Funções, sequências e Sucessões (FSS) 

4. Álgebra (ALG) 

5. Organização e Tratamento de Dados (OTD) 

A tabela 8 apresenta o resumo de aulas por mim lecionadas à turma de 9º ano ao longo do 

ano letivo 2013/2014. Do conjunto de aulas lecionadas, quatro delas foram assistidas pelos 

orientadores científicos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa, uma no primeiro período, duas no segundo período, e uma no terceiro período. 

As aulas foram planificadas tendo em conta a sequência pedagógica escolhida a nível de 

escola, a planificação anual que consta no dossier de estágio, bem como as planificações 

específicas das unidades, realizadas pelos elementos do núcleo de estágio e pela orientadora, 
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a partir do programa de matemática do terceiro ciclo do ensino básico. Em particular, o 

núcleo de estágio em conjunto com a orientadora realizou a planificação das unidades 

didáticas do 9º ano que foram discutidas e aprovadas em grupo. 

Na generalidade as aulas decorreram de forma agradável e as planificações das aulas 

foram, em geral, cumpridas. 

Tabela 8- Lecionação de aulas à turma C do 9º ano do terceiro ciclo do ensino básico e à turma B do 11º ano do ensino 

secundário. 

Terceiro Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

Turma 9º C 

Aulas Datas Sumário 

29, 30 25 de outubro de 2013 
Resolução de ficha de trabalho de consolidação do 

tema probabilidade. 

40, 41 
13 de novembro de 2013 

Aula assistida 

A proporcionalidade inversa como função. Estudo 

do gráfico de uma função de proporcionalidade 

inversa. Resolução do aplicar da página 55 do 

manual. 

74, 75 22 de janeiro de 2014 

Equações do 2º grau completas. Fórmula 

resolvente. Resolução de exercícios de aplicação 

da página 17 do manual. 

76, 77 24 de janeiro de 2014 
Resolução de equações do 2º grau completas e 

incompletas. 

78 27 de janeiro de 2014 
Resolução de exercícios de aplicação sobre 

equações do 2º grau e fórmula resolvente. 

79, 80 29 de janeiro de 2014 

Binómio discriminante. Número de soluções de 

uma equação do 2º grau. Exercícios de aplicação 

prática da página 21 do manual. 

83 3 de fevereiro de 2014 
Realização da ficha de avaliação intermédia sobre 

equações do 2º grau. 

100, 101 
26 de fevereiro de 2014 

Aula assistida 

Ângulo ao centro de uma circunferência. Arcos e 

cordas correspondentes. Propriedades. Resolução 

de exercícios do aplicar da página 57 do manual. 

102, 103 
28 de fevereiro de 2014 

Aula assistida 

Ângulo inscrito numa circunferência. 

Propriedades. Resolução de exercícios do aplicar 

da página 59 do manual.  

132 e 133 
07 de maio de 2014 

Aula assistida 

Resolução de inequações em ℝ. Aplicação prática 

dos conteúdos. 
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Turma 11º B 

157 e 158 
08 de maio de 2014 

 

Definição de progressão aritmética. Determinar o 

termo geral de uma progressão aritmética e a soma 

dos n primeiros termos. Monotonia. 

 

6.2.   Apoios contínuos a alunos em aula 

Como referido anteriormente, as aulas da orientadora pedagógica foram em geral 

baseadas numa componente teórica e numa componente prática. Na componente prática os 

alunos desenvolviam as tarefas autonomamente, solicitando o apoio quer da professora 

orientadora, quer o meu apoio. 

Circulando pela sala fui dando apoio aos alunos, este consistiu no esclarecimento de 

dúvidas, e, no apoio à realização e compreensão das tarefas.  

 

6.3.   Elaboração, correção e avaliação de testes escritos 

Contribui de forma ativa, para a elaboração, realização e correção das fichas de avaliação 

e avaliações intermédias, quer propondo questões, cotações e critérios de correção. Participei 

ainda na implementação, vigilância, correção e avaliação de uma avaliação intermédia no 

seguimento de uma sequência de aulas por mim ministradas referentes ao subtema equações 

do 2º grau.  

O meu contributo na elaboração de fichas de avaliação e avaliações intermédias consistiu 

na pesquisa, seleção e elaboração de exercícios que se adequassem às matrizes das mesmas e, 

ao nível de exigência.  

O trabalho anteriormente referido desenvolvido foi sempre analisado e discutido em 

reunião de núcleo de estágio. 

 

6.4.   Avaliação sumativa dos alunos 

A avaliação sumativa das atitudes e valores dos alunos no final de cada período foi 

realizada pela orientadora com a participação do núcleo de estágio. 

 A avaliação dos alunos passou pelo preenchimento de grelhas de avaliação, 

elaboradas numa folha de cálculo, através do software Excel, onde estavam modeladas as 

diferentes componentes de avaliação sumativa, definidas pelo grupo de matemática em 

cada ciclo de estudos, com os respetivos pesos. 
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7. Outro trabalho extracurricular 
 

As atividades extracurriculares, não vêm comtempladas no horário semanal de trabalho, 

desenvolvidas pelo núcleo de estágio, compreenderam, para além das anteriormente descritas, 

as seguintes: 

ü Participação em reuniões de departamento de matemática; 

ü Participações em reuniões de grupo; 

ü Secretária de reunião de grupo; 

ü Assistência a reuniões de conselho de turma; 

ü Assistência a reuniões de direção de turma com encarregados de educação; 

ü Colaboração na organização e implementação de atividade na escola; 

ü Organização, preparação e implementação de visita de estudo. 

 

7.1.   Reuniões de grupo e departamento 

Participei desde setembro de 2013 até finais de março de 2014, em quase todas reuniões 

de departamento de matemática, realizadas na escola básica 2,3/S Michel Giacometti, não 

tendo estado presente numa reunião por motivos profissionais. As datas e ordem de trabalhos 

estão discriminadas na tabela 9. 

As reuniões de departamento decorreram com o intuito de informar os professores do 

departamento sobre assuntos abordados em pedagógico, nomeadamente relativos à escola, às 

disciplinas de matemática e ciências experimentais e sua organização.  

Tabela 9 - Reuniões de departamento de matemática e ciências experimentais da escola básica 2,3/S Michel 

Giacometti, no ano letivo 2013/2014. 

Reuniões de Departamento 

Data Ordem de Trabalhos 

09 de setembro de 2013 

1. Distribuição de horários 
2. Distribuição de tarefas para a elaboração das 

planificações/disciplina/ano e teste diagnóstico  
3. Outros assuntos 

11 de dezembro de 2013 

(Não participei) 

1. Informações 
2. Cumprimento das planificações 
3. Outros Assuntos 

26 de março de 2014 

1. Informações 
2. Exames 2014 
3. Matriz curricular 
4. Cumprimento das planificações 
5. Outros assuntos 
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Participei ainda, no período referido anteriormente, em quase todas as reuniões de 

grupo de matemática, realizadas na escola básica 2,3/S Michel Giacometti, não tendo estado 

presente numa reunião por motivos profissionais . Foi ainda por mim secretariada a reunião de 

dia 26 de março. 

As reuniões de grupo de matemática, cujas datas de realização e ordem de trabalhos estão 

na tabela 10.  

Tabela 10 - Reuniões de grupo de matemática da escola básica 2,3/S Michel Giacometti, no ano letivo 2013/2014. 

Reuniões de Grupo 

Data Ordem de Trabalhos 

09 de setembro de 2013 

1. Entrega dos horários  
2. Planificações 
3. Testes diagnósticos 
4. Outros assuntos 

22 de janeiro de 2014 
1. Preparação da atividade do “Dia do PI” 
2. Prestação da Homenagem à professora Teresa Adão 
3. Outros assuntos 

26 de fevereiro de 2014 

(Não participei) 

1. Informações  
2. Análise dos resultados da avaliação do primeiro período 
3. Outros assuntos 

26 de março de 2014 

1. Relatório de atividade do “Dia do PI” 
2. Cumprimento das planificações 
3. Grelha de Exames 
4. Matriz curricular 

 

7.2.   Guião do diretor de turma 

Foi solicitado ao núcleo de estágio a elaboração individual de um documento onde 

descrevesse o papel do diretor de turma quanto: 

ü Ao seu perfil; 

ü À organização do dossier; 

ü À preparação dos conselhos de turma e dos conselhos de turma de avaliação; 

ü À preparação das reuniões com os Encarregados de Educação e dinâmica com os 

alunos. 

Este documento faz parte integrante do meu dossier de estágio, e, que intitulei de Guião do 

Diretor de Turma,   
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7.3.   Conselhos de turma 

As reuniões dos conselhos de turma tiveram lugar no início do primeiro período, e no 

final de cada período, no caso particular da turma do 9ºC, dada a colocação tardia da 

professora que detinha o cargo de diretora de turma, e, posterior substituição, a mesma não se 

realizou. Estas reuniões tiveram como objetivo informar e discutir o aproveitamento da turma, 

para a atribuição das avaliações de final de cada período e de final de ano, e, para tomar 

decisões acerca de eventuais problemas gerais e particulares da turma e alunos, 

respetivamente, bem como possíveis dificuldades de aprendizagem com vista ao 

desenvolvimento de estratégias a aplicar.  

Assisti a todas as reuniões de conselho de turma do 9º C, e, a quase todas as reuniões de 

turma 11º A, não tendo estado presente numa reunião por motivos profissionais. As datas e 

ordem de trabalhos da turma 9º C e 11º A estão discriminadas nas tabelas 11 e 12, 

respetivamente. 

 

Tabela 11 - Reuniões de direção de turma, 9º C, da escola básica 2,3/S Michel Giacometti, no ano letivo 

2013/2014. 

Reuniões de Conselho de Turma (9º C) 

Data Ordem de Trabalhos 

19 de dezembro de 2014 

 

1. Informações 

2. Preenchimento dos documentos de avaliação 

3. Análise de conhecimentos, capacidades e atitudes dos 

alunos 

08 de abril de 2014 

1. Informações 

2. Preenchimento dos documentos de avaliação 

3. Análise de conhecimentos, capacidades e atitudes dos 

alunos 
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Tabela 12 - Reuniões de Conselho de Turma, 11º A, da escola básica 2,3/S Michel Giacometti, no ano letivo 

2013/2014. 

Reuniões de Conselho de Turma (11º A) 

Data Ordem de Trabalhos 

13 de setembro de 2014 

(Não assisti) 

1. Apresentação do conselho de turma; 

2. Distribuição de horário, listagem e fotos da turma; 

3. Caracterização da turma com relato sucinto de informações 

consideradas de interesse; 

4. Reflexão/discussão de critérios de atuação; 

5. Discussão do trabalho a desenvolver na turma: 

- Propostas de atividades; 

- Entrega à diretora de turma da planificação anual das 

disciplinas e respetivos critérios de avaliação; 

- Inventariação das aulas previstas por disciplina; 

6. Calendarização dos momentos formais de avaliação e 

respetivo registo. 

18 de dezembro de 2014 

1. Informações 

2. Preenchimento dos documentos de avaliação 

3. Análise de conhecimentos, capacidades e atitudes dos 

alunos 

07 de abril de 2014 

1. Informações 

2. Preenchimento dos documentos de avaliação 

3. Análise de conhecimentos, capacidades e atitudes dos 

alunos 

 

7.4.   Reuniões de direção de turma 

As reuniões de direção de turma são da responsabilidade do diretor de turma que as 

realiza, contando só com a presença dos encarregados de educação. 

As reuniões da diretora de turma com os encarregados de educação foram realizadas no 

início de cada período, serviram para transmitir aos encarregados de educação informações de 

caráter geral sobre a escola, sobre atividades organizadas pela escola ou pelos professores da 

turma, informações sobre a turma em geral, e, de caráter particular sobre o aproveitamento, 

comportamento e assiduidade individual de cada aluno.  

No meu caso, assisti a todas as reuniões de direção de turma da orientadora, turma 11º A, 

cujas datas de realização e ordem de trabalhos estão na tabela 13. 
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Tabela 13 - Reuniões de Direção de Turma, 11º A, da escola básica 2,3/S Michel Giacometti, no ano letivo 

2013/2014. 

Reuniões de Direção de Turma (11º A) 

Data Ordem de Trabalhos 

06 de outubro de 2013 

1. Apresentação da Diretora de Turma 

2. Análise do Guião do Aluno/Encarregado de Educação 

3. Entrega dos conteúdos e critérios de avaliação 

4. Eleição do representante dos Encarregados de Educação 

5. Informações. Outros assuntos 

13 de janeiro de 2014 

1. Apresentação das conclusões do Conselho de Turma 

2. Entrega dos registos de avaliação 

3. Outros assuntos / Situações particulares 

30 de abril de 2014 

1. Apresentação das conclusões do Conselho de Turma 

2. Entrega dos registos de avaliação 

3. Outros assuntos / Situações particulares 

 

7.5.   Atividades desenvolvidas com a colaboração do núcleo de estágio 

Ao longo do ano letivo foi organizada uma atividade para assinalar o dia do Pi, intitulada 

“Dia do PI”, tendo como principal objetivo, para além de assinalar a data, envolver a 

comunidade escolar. Esta atividade foi planeada em reunião de grupo, onde todos os 

professores, bem como o núcleo de estágio participaram ativamente.  

As atividades do “Dia do PI” decorreram no período da tarde do dia catorze de março de 

dois mil e catorze, na escola básica 2,3/S de Michel Giacometti. As atividades da “Sala 

Aberta” decorreram nas salas B dois e B sete, onde estiveram disponíveis, para os alunos, 

jogos matemáticos. Durante este período os professores levaram as suas turmas para as salas 

acima mencionadas conforme o calendário previamente definido, com indicação das 

professoras responsáveis que deram apoio em cada sala. Os professores do grupo e o núcleo 

de estágio confecionaram doces e salgados alusivos ao Pi. A atividade terminou com um 

convívio, entre professores e funcionários, contanto com a presença do diretor da escola. A 

minha participação centrou-se na confeção de salgados e no convívio, uma vez que, e pela 

disponibilidade dos alunos, não foi possível alterar as oficinas de matemática, já 

anteriormente planificadas para o início da tarde desse dia. 
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7.6.   Visitas de estudo 

Ao longo do ano letivo foi organizada uma visita de estudo, no âmbito da disciplina de 

matemática, nas turmas do 9º e 11º ano. A visita de estudo teve como objetivo a participação 

dos alunos no âmbito da exposição Mater, Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, no Monte de Caparica. 

A exposição MATER foi desenvolvida no âmbito da iniciativa internacional “Mathematics of 

Planet Earth 2013” (“Matemática no Planeta Terra 2013”). É constituída por cinco módulos: 

Tempo, Espaço, Vida, Arte e Quotidiano. Participaram nesta visita os alunos das turmas A e 

C do 9º ano e A, e B, do 11º ano. 

A minha participação pessoal consistiu no contacto via correio eletrónico com a 

professora Maria do Céu Soares com a intenção de agendar a visita à exposição, na 

organização de toda a burocracia inerente a uma marcação de visita de estudo, bem como no 

acompanhamento dos alunos. O núcleo de estágio apoiou na colaboração e na organização 

dos alunos no autocarro, alugado para o efeito, no acompanhamento dos alunos à 

universidade, e, durante a visita de estudo, nas instalações da universidade, nas diversas 

etapas da mesma. Colaboraram com o núcleo de estágio os professores António Sobreira, 

Dulce Martins e Maria Manuel Amaro. 



Parte I – Relatório de Estágio 

39 

 

8. Observações finais 
 

No decorrer do trabalho de estágio tive oportunidade de me integrar na escola básica 

2,3/S Michel Giacometti, assistindo diariamente às aulas da professora orientadora, bem 

como participando em atividades extracurriculares. O facto de assistir às aulas na última fila 

possibilitou-me estar mais próximo dos alunos, de os acompanhar mais de perto, e de 

compreender melhor as suas dinâmicas e dificuldades. 

 Estabeleci uma relação próxima com os alunos, apesar de ser uma turma muito 

pouco aplicada, são um grupo turma muito educados, amigos e responsáveis. 

O trabalho de estágio envolveu várias atividades, no entanto a planificação das aulas 

e a elaboração, correção e avaliação das fichas de avaliação escritas, foram as mais 

consumidoras de tempo. 

A importância do rigor matemático foi, pela orientadora, intensivamente reforçado 

durante o ano de estágio.  

Ao longo do estágio tive a oportunidade de observar e refletir sobre o que ia 

acontecendo. Dois dos vários ensinamentos que a minha orientadora pedagógica me 

proporcionou foram a capacidade de observação e de reflexão crítica. 
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A vida das crianças não se compreende, hoje, se não se incorporar a 

realidade ambígua e complexa dos meios de comunicação e informação. De 

resto, o quadro sociocultural em que os mais novos nascem e crescem é 

profundamente marcado por um “ecossistema comunicacional e informativo” 

tornado visível por uma panóplia de recursos e dispositivos tecnológicos 

distribuídos e apropriados de forma socialmente desigual.  

MANUEL PINTO (Universidade do Minho) 

In As pessoas que moram nos alunos, Ed. ASA, abril 2000
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1. Introdução  
 

O primeiro capítulo deste trabalho apresenta a pertinência do estudo, que conduziu à 

realização da investigação a que se refere esta dissertação, bem como a forma como está 

organizada. Por fim são explicitados os objetivos e questões de investigação.  

1.1. Pertinência do estudo 

Diversos fatores e intervenientes contribuem para o processo ensino aprendizagem da 

matemática, nomeadamente a motivação, as atitudes, aquilo em que se acredita, a cognição, o 

ambiente familiar e socioeconómico, o ambiente escolar, os professores, as metodologias, 

entre outros. 

Lopes e Silva (2010) defendem que as metodologias e os processos utilizados pelos 

professores em sala de aula são fundamentais na aprendizagem e sucesso dos alunos.  

A circunferência é um dos temas que aparece contemplado no programa de matemática do 

3º ciclo, sendo abordado no 9º ano de escolaridade. As sugestões metodológicas apontam para 

uma maior valorização, por parte do professor, da atividade do aluno na exploração de 

conceitos e propriedades geométricas, através de diferentes tipos de tarefas:  

Na resolução de problemas geométricos, como nas tarefas exploratórias e de 

investigação, é importante que os alunos tenham um tempo apropriado para 

realizar experiências, elaborar estratégias, formular conjeturas, descrever 

processos e justificá-los com rigor progressivo. Ao elaborarem justificações, 

produzindo pequenas cadeias dedutivas, familiarizam-se com o processo de 

demonstração e iniciam o raciocínio geométrico dedutivo. (Ponte, et al., 2007, 

p. 51) 

Tornando o aluno mais interventivo no processo ensino aprendizagem, uma maior 

diversidade de tarefas, bem como no que diz respeito aos materiais didáticos a usar em sala de 

aula: 

Os alunos devem recorrer a software de Geometria Dinâmica, sobretudo na 

realização de tarefas exploratórias e de investigação. Os materiais 

manipuláveis constituem recursos cuja utilização complementa a abordagem 

dinâmica ao estudo da Geometria. Tanto os recursos computacionais como os 

modelos geométricos concretos permitem desenvolver a intuição geométrica, 

a capacidade de visualização e uma relação mais afetiva com a Matemática. 
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As tarefas propostas aos alunos também devem contemplar aspetos rotineiros. 

(Ponte, et al., 2007, p. 51)  

Os materiais didáticos desempenham um papel fundamental na exploração e resolução 

das tarefas propostas e na construção de novo conhecimento. Atualmente o professor tem ao 

seu dispor uma vasta gama de materiais de que pode tirar partido. A sua utilização, desde os 

mais simples aos mais sofisticados, propicia abordagens de ensino centradas no aluno, 

promovendo a sua atividade exploratória e o trabalho cooperativo em substituição de práticas 

individualizadas e de assimilação de conhecimento. 

A utilização de materiais tecnológicos no ensino aprendizagem da matemática tem sido 

cada vez mais aconselhada, pela forte presença dos mesmos na sociedade em que vivemos. O 

uso destes materiais pode apoiar uma aprendizagem significativa, nomeadamente no que 

respeita à capacidade de resolução de problemas, autonomia e pensamento crítico, e de uma 

atitude positiva em relação à matemática. Não se pretende, de todo, substituir o cálculo de 

papel e lápis, mas sim combinar adequadamente os diferentes processos, sem esquecer o 

cálculo mental, e proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizagem exploratória. 

Também não é desejado, com estes materiais, substituir as compreensões e intuições básicas, 

mas sim, que os utilizem como auxílio, de modo a aprofundar essas compreensões e intuições, 

envolvendo ativamente os alunos na atividade matemática, ao invés, de serem meros 

espetadores do que acontece em sala de aula. (NCTM, 2007) 

Segundo Fernandes, Alves, Viseu e Lacaz (2006), no conjunto dos materiais tecnológicos 

disponíveis, o computador, pelas suas potencialidades permite o desenvolvimento de 

atividades de exploração através de uma diversidade de softwares que possibilitam 

abordagens enriquecedoras dos conceitos matemáticos. A sua utilização potência o 

desenvolvimento de capacidades de nível mais elevado do que a memorização e favorece a 

realização de atividades mais desafiantes do que a resolução de exercícios para aplicação dos 

conhecimentos apreendidos.  

Segundo Santos (2000), a partilha entre os alunos na apresentação e discussão dos 

resultados desenvolve a sua capacidade de análise, crítica e de concentração. O software de 

geometria dinâmica, como por exemplo o Geogebra, contribui para essa partilha, dado que 

coloca à disposição do professor e do aluno uma panóplia de funcionalidades para qualquer 

construção de régua e compasso da geometria Euclidiana, podendo ser utilizado como um 

processo de visualização no ensino da matemática, em geral, e da geometria, em particular. 

Os alunos podem construir, rever, modificar as suas construções geométricas, testar as suas 

ideias.  

Como se referiu, o ensino e a aprendizagem são processos muito complexos que 

envolvem muitos fatores, e, por isso, não é possível estabelecer critérios únicos sobre o que é 
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um bom ensino, quais as metodologias corretas, quais os materiais que devem ser usados, 

qual a forma correta de comunicar e aprender. Cada escola, cada professor, cada aluno são 

únicas e têm características únicas. A necessidade de habilitar cidadãos aptos para uma 

sociedade cada vez mais desenvolvida tecnologicamente, onde é fundamental usar a 

matemática e os seus métodos em diversos contextos sociais, profissionais e pessoais, requer, 

cada vez mais, indivíduos aptos a usar os diferentes conhecimentos adquiridos na escola, em 

ambientes e contextos diferenciados, ou seja, a educação para a matemática e para as 

competências tem adquirido uma importância cada vez maior.  

 

1.2. Objetivos e questões da investigação 

O objetivo da investigação apresentada neste trabalho é estudar como proporcionar aos 

alunos a abordagem dos conceitos matemáticos que os ajudarão na compreensão do estudo da 

circunferência e triângulos, através da utilização de um ambiente computacional, 

nomeadamente o uso de um software de geometria dinâmica. Para o efeito colocam-se as 

seguintes questões de investigação: 

1. Qual a influência do software Geogebra na compreensão e consolidação dos 

conceitos geométricos associados à circunferência circunscrita e inscrita a um 

triângulo? 

2. Qual o papel da ferramenta no fomento e estabelecimento de propriedades 

relativas ao circuncentro e incentro de um triângulo? 

3. Qual a utilidade da ferramenta na motivação e interesse dos alunos no 

contexto de aprendizagem? 

O estudo foi realizado durante o segundo período, contando com a colaboração de quatro 

alunos de uma turma do 9º ano, em oficinas da matemática, paralelamente à lecionação de 

uma unidade temática denominada no programa nacional do ensino básico (Ponte, et al., 

2007) por “ Circunferência inscrita e circunferência circunscrita a um triângulo” que se insere 

no tema circunferência.  

 

1.3. Organização da investigação 

No segundo capítulo é feita uma revisão de literatura. Fazendo referência à utilização das 

tecnologias da informação e comunicação no contexto educativo, nomeadamente ao papel da 

escola e do professor, bem como eventuais requisitos para o sucesso. Salienta-se a utilização 
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da tecnologia para o ensino específico da matemática, particularizando os objetivos do ensino 

e a aprendizagem em ambientes de geometria dinâmica.  

Do terceiro capítulo faz parte a metodologia, onde são abordados alguns aspetos da 

investigação qualitativa. São caraterizados os participantes no estudo, a turma que integram, e, 

a escola em que este decorreu. É ainda feita referência aos métodos e instrumentos de recolha 

de dados. 

No quarto capítulo faz-se referência à recolha e análise de dados, nomeadamente à 

organização e calendarização das oficinas de matemática, bem como a sua análise. E, por fim, 

no capítulo cinco são descritas as conclusões do estudo e algumas limitações do mesmo.   
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2. Revisão de Literatura 
 

Neste capítulo abordam-se questões relacionadas com a utilização da tecnologia quer em 

relação ao papel da escola, como reflexo da sociedade de informação, quer ao professor como 

orientador no desenvolvimento de competências técnicas e sociais. Fazendo referência à 

utilização da tecnologia no ensino aprendizagem da matemática, nomeadamente no tema 

geometria, com o intuito de promover o desenvolvimento dos alunos, e a sua aprendizagem 

através de ambientes de geometria dinâmica.      

2.1. A utilização das tecnologias da informação e comunicação no 

contexto educativo 

A sociedade de informação pode definir-se como um novo modelo de sociedade, em 

constante mutação. Os principais agentes deste processo de mutação constante em que se 

insere a sociedade contemporânea são as novas tecnologias de informação e comunicação.  

Este modelo de organização das sociedades baseia-se num estilo de desenvolvimento 

social e económico onde a informação, como meio de criação de conhecimento, desempenha 

um papel fundamental na produção de riqueza e na contribuição para o bem-estar e qualidade 

de vida dos cidadãos. 

[Na nossa sociedade] (…) as tecnologias da informação e comunicação 

invadiram (invadem) todos os espaços da vida quotidiana. Serviços, trocas 

comerciais, comunicações, investigação, etc. baseiam-se cada vez mais na 

utilização massiva do computador, a que se veio adicionar desde a década de 

90 do século XX, a Internet. Ser alfabetizado hoje implica atuar com o 

computador e dominar as ferramentas de comunicação global.  (Pereira, 

2007, p. 1). 

Como consequência os nossos alunos, são diariamente invadidos por uma quantidade de 

informação proveniente da comunicação social, bem como das novas tecnologias da 

informação e comunicação, existindo assim a necessidade de tanto os professores como os 

alunos adotarem novas atitudes. Deste modo, deverá o professor apoiar e ajudar os seus 

alunos na construção do seu próprio conhecimento. 

A educação, na sociedade de informação e conhecimento, é um aspeto de elevada 

importância, pois, se por um lado, se estimula o desenvolvimento da capacidade de aprender 

por si próprio, tendo em conta uma aprendizagem ao longo da vida, por outro lado, a 

informação disponível é infinita, não significando que toda ela possua qualidade, daqui 
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advém a importância da capacidade de pesquisa, análise e tratamento dessa mesma 

informação, sendo também este processo considerado uma aprendizagem. 

 

2.1.1.   O papel da escola 

A escola, reflexo da nossa sociedade, é um espaço de encontro de culturas. Em Portugal, 

o princípio da igualdade orientou as políticas educativas a partir da revolução de abril de 1974, 

passando a estar claramente expresso na lei de bases do sistema educativo português, 

publicada em 1986, o alargamento do período de escolaridade e prevendo-se como um dos 

princípios fundamentais da educação, a igualdade de oportunidade de acesso e de sucesso 

escolares. Deste modo, as escolas portuguesas passaram a conviver com uma realidade 

completamente diferente, alunos de várias etnias, filhos de emigrantes que regressaram às 

origens, alunos oriundos das ex-colónias portuguesas. Outro fenómeno é o da emigração, 

trazendo às escolas alunos oriundos em grande maioria dos países de Leste e do Brasil. Falar 

de escolas multiculturais é falar de diversidade de culturas, de raça, de língua, de género, de 

idade, de classe social, de religião, de alunos com necessidades especiais educativas, alunos 

sobredotados e talentosos. 

A sociedade de informação exige uma contínua consolidação e atualização 

dos conhecimentos dos cidadãos. O conceito de educação ao longo da vida 

deve ser encarado como uma construção contínua da pessoa humana, dos 

seus saberes, aptidões e da sua capacidade de discernir e agir. A escola 

desempenha um papel fundamental em todo o processo de formação de 

cidadãos aptos para a sociedade da informação e deverá ser um dos 

princípios focos de intervenção para se garantir um caminho seguro e sólido 

para o futuro. (Missão para a Sociedade de Informação, 1997, p. 43) 

A escola assume um papel fundamental na sociedade da informação, surge então a 

necessidade de ser encarada como um lugar de aprendizagem, e não como um espaço onde o 

professor se limita a transmitir o saber ao aluno, com a finalidade de contribuir para uma 

formação que, fazendo uso da tecnologia, prepare o aluno para saber viver e trabalhar na atual 

sociedade de informação. 

Como consequência, a escola deverá proporcionar meios para construir conhecimento, 

atitudes e adquirir competências, pelo que, deverão estar equipadas com recursos 

tecnológicos modernizados, convenientemente geridos, para poderem ser devidamente 

utilizados pelos professores no processo de aprendizagem dos alunos.  
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(…) a tecnologia não determina o bom ensino, nem tão pouco a inovação nas 

práticas educacionais, mas o bom ensino incorpora a tecnologia quando a 

subordina a propósitos pedagógicos claros, tendo como meta o 

desenvolvimento do aluno.  (Pereira, 2007, pp. 3-4) 

 

À medida que viajamos nesta sociedade global que se tem vindo a construir, caberá ao 

professor orientar e apoiar os alunos para que possam aprender a aprender. Por outro lado, 

com o uso destas ferramentas os alunos sentem-se mais motivados, mais capazes, 

conseguindo com maior facilidade colocar em prática o conhecimento teórico previamente 

adquirido. Ao fazê-lo, o aluno transporta para o mundo real o seu conhecimento, partilhando-

o com a sociedade que o rodeia, sentindo-se motivado para aprender mais e melhor. 

Apresentando assim, vontade de partilhar, debater e argumentar a informação trabalhada, as 

estratégias utilizadas bem como o conhecimento construído.    

Segundo Ponte (2003) , ao implementar as novas tecnologias de informação e 

comunicação na sala aula, como recurso principal de aprendizagem, deverão ser feitas 

reformulações nas planificações, ao nível de organização de espaço, centro de recursos, 

proporcionar aos professores uma formação permanente que lhes atribua o domínio dos novos 

instrumentos pedagógicos, aquisição de hardware e software adequado.  

É essencial que a escola esteja preparada para mudanças rápidas e inesperadas, 

apresentando-se como uma escola flexível, com capacidade de se articular face às inovações e 

mudanças introduzidas pela sociedade de informação, uma escola com recursos e 

equipamentos de tecnologia de ponta, no sentido de facilitar a referida mudança, com o 

intuito de promover a qualidade no ensino. 

 

2.1.2. O papel do professor 

A principal finalidade do ensino é ajudar os alunos a tornarem-se 

independentes e autorregulados.  (Arends, 2008, p. 17)  

Esta finalidade não descarta os restantes objetivos da educação, muito pelo contrário, 

prepara os alunos para a construção do seu próprio conhecimento, ao invés de considerar o 

conhecimento como um dado adquirido, depois de “debitado” pelo professor.  

A perspetiva construtivista defende que o conhecimento é algo pessoal, e o 

significado é construído pelo aluno através da experiência. A aprendizagem 

é uma atividade social e cultural na qual os alunos constroem significados, 
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que são influenciados pela interação entre o conhecimento previamente 

adquirido e as novas experiências de aprendizagem.  (Arends, 2008, p. 12) 

Num mundo global, o professor deixa de ter o papel de detentor absoluto do 

conhecimento, em que a sua principal função passaria por "debitar matérias", mas sim, 

orientar os seus alunos para o seu desenvolvimento, dotando-os de competências técnicas e 

sociais, para que se tornem cidadãos ativos e participativos, abrangendo assim a 

aprendizagem do saber-ser, saber-estar e saber-fazer.  

(…) Estes desafios requerem que o ensino, no século XXI, não abarque 

apenas a transmissão de conhecimentos, mas também o aprender a aprender, 

o alargamento dos horizontes e o desenvolvimento dos professores. 

(Hargreaves, 2003, p. 34) 

Na perspetiva de Vygotsky (1999), o desenvolvimento cognitivo do aluno acontece por 

meio da interação social, esta interação estimula a construção de novas ideias e contribui para 

o desenvolvimento intelectual dos mesmos. A aprendizagem ocorre quando a interação social 

se situa na zona proximal de desenvolvimento, esta zona situa-se entre o nível de 

desenvolvimento real de um aluno, que se resume ao que o aluno já sabe, ao seu 

conhecimento, e o que o aluno possui potencialidade para aprender, ou seja, o nível de 

desenvolvimento potencial. Segundo Arends (2008), a importância das ideias de Vygotsky 

(1999) para a educação é clara, a aprendizagem ocorre através da interação social com os 

professores e pares. Através de desafios e auxílios adequados por parte dos professores ou de 

pares mais capazes, sendo desta forma os alunos impulsionados em direção à zona proximal 

de desenvolvimento, onde tem lugar a aprendizagem de novos conhecimentos.  

Hoje em dia, de entre os vários obstáculos com que o professor se depara na sua atividade 

profissional, está a incumbência de conviver com a heterogeneidade dentro da sala de aula. 

Para o professor é crucial que todos aprendam juntos, independentemente das dificuldades e 

das diferenças que apresentam, tornando-se assim o processo educativo mais complexo. 

O modelo de ensino expositivo, frequentemente utilizado, é caracterizado pelo tipo de 

aprendizagem que produz nos alunos, pela sua sintaxe ou fluxo geral de atividades de 

instrução e pelo seu ambiente de aprendizagem. Segundo Arends (2008), no modelo 

expositivo o professor torna-se eficaz ao desenvolver novas competências profissionais, para 

tal, terá de definir muito bem as suas estratégias de forma a adequar a aprendizagem dos 

alunos com características diferentes. Começando por desenvolver uma planificação ajustada 

ao grupo-turma, o professor escolherá os objetivos e o conteúdo da apresentação, centrando-

se nos conteúdos realmente importantes e representativos, elaborando apresentações limitadas 

a uma quantidade mínima de informação e utilizando uma linguagem acessível, simples e 
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concisa, com o intuito de clarificar o tipo de ideias a ensinar, e a relacioná-las. Por sua vez, 

diagnosticando o conhecimento prévio dos alunos encontra formas de ligar as novas matérias 

àquelas que os alunos já dominam. À medida que vão adquirindo conhecimento, os alunos 

passam por estádios de desenvolvimento que vão de estruturas muito simples e concretas até 

estruturas mais abstratas e complicadas, devendo, assim, o professor adaptar a informação ao 

nível de desenvolvimento dos seus alunos, tendo em atenção que no grupo-turma existem 

alunos em estádios de desenvolvimento variados. Em consequência, seleciona organizadores 

prévios apropriados e eficazes, que contêm a nova informação, articulada com material 

familiar aos alunos para se interligarem com o conhecimento prévio dos mesmos. O 

planeamento da utilização do tempo e do espaço, passará por produzir apresentações eficazes 

tendo como base uma boa gestão de tempo e do espaço, sendo importante o professor 

assegurar que o tempo destinado tem em conta as aptidões e capacidades da turma, bem como 

motivar os alunos a estarem atentos e concentrados. O professor, para uma aula expositiva, 

deverá dispor os alunos na sala de forma a centrar a atenção no professor e na informação 

projetada.  

O modelo expositivo, segundo Arends (2008), poderá ser trabalhado de forma a ser 

adaptado às diferentes capacidades dos alunos, o uso de imagens e ilustrações, despoletará 

ideias e conceitos que as palavras por si só poderão não conseguir. O uso da nova tecnologia é 

uma ferramenta fundamental em grupos-turmas diversificados. A utilização de várias pistas e 

exemplos fará com que o professor consiga ajudar os alunos a estabelecer uma ligação entre a 

nova informação e o conhecimento já adquirido, tornando assim a informação mais 

significativa. Ser mais ou menos concreto, pois perante uma diversidade de alunos em sala de 

aula deverá explicar as ideias quer de forma concreta quer de forma abstrata com o intuito de 

ir ao encontro dos diferentes níveis de desenvolvimento intelectual dos alunos. 

Skovsmove  (2008) afirma que os professores devem arriscar, efetuando mudanças que 

permitam a saída da sua “zona de conforto”. Assumindo, em consequência, uma “zona de 

risco”. Assim, criar-se-iam as condições para a geração de distintos ambientes de 

aprendizagem, oferecendo recursos novos. Esta atitude contribuiria para que alunos e 

professores refletissem, integrando nas suas práticas a perspetiva de uma educação 

matemática de dimensão crítica.  

 

2.1.3. Requisitos de sucesso 

De acordo com a ênfase que se dá a cada uma das perspetivas referidas e o modo como se 

passa à prática, importa referir que atendendo à profundidade e dimensão das mudanças que 

têm ocorrido nos mais diversos setores da sociedade, não existirá razão para pensarmos que 

na esfera do ensino se verifiquem apenas pequenas mudanças. Deve por isso desafiar-se as 
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formas de utilização das novas tecnologias, transferindo maior importância às que melhor 

correspondem aos objetivos educacionais que se consideram como fundamentais.  

Segundo Ponte e Canavarro  (1997), a prática de introdução destas tecnologias nas 

escolas já mostrou claramente que a importância do professor não surge diminuída, muito 

pelo contrário, ele é chamado a novas funções e a novas responsabilidades. O seu papel é 

crucial na criação de ambientes de aprendizagem, no diagnóstico das dificuldades dos alunos, 

na condução de atividades complexas e multifacetadas. O professor, tal como os alunos, passa 

a estar sujeito a uma vivência constante de aprendizagem. 

A utilização corrente das tecnologias de informação nas escolas, exige diversas condições 

materiais e humanas: 

• Equipamentos, incluindo calculadoras simples e gráficas, 

calculadoras para retroprojeção, computadores, impressoras, datashows, 

modems, sensores, scanners, etc., em quantidade suficientes; 

• Software diversificado e atualizado; 

• Condições de acesso e organização que viabilizem a sua utilização, 

bem como uma cultura pedagógica favorecedora da inovação; 

• Professores preparados e dispostos a um investimento profissional 

neste domínio. (Ponte & Canavarro, 1997, p. 33) 

No que se refere ao ensino da Matemática, as novas tecnologias potenciam, uma 

reformulação do trinómio saber-aluno-professor, de modo a que: 

• Na aprendizagem se contacte com uma Matemática mais viva, onde 

há lugar para interrogações, conjeturas, provas e refutações, isto é, muito 

mais próxima do espírito investigativo que verdadeiramente carateriza a 

atividade dos matemáticos. 

• O aluno passe a desempenhar um papel muito mais ativo e autónomo, 

definindo e aprofundando os seus domínios de interesse, e usando com 

desembaraço e espírito crítico uma variedade de ferramentas para o seu 

estudo; 

• O professor veja reconhecido e valorizado o papel fundamental que 

só ele pode desempenhar na criação, condução e contínuo aperfeiçoamento 

de situações de aprendizagem. (Ponte & Canavarro, 1997, p. 33) 

Conscientes de que as tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, 

e, consequentemente no ambiente escolar, pretende-se enfatizar a utilização das mesmas em 

sala de aula.  
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2.2. Utilização da tecnologia no ensino aprendizagem da matemática 

A aprendizagem da matemática em ambientes informatizados apresenta recursos em 

conformidade com o processo de aprendizagem construtivista, o qual assenta no princípio 

básico de que o conhecimento se constrói a partir das ações do sujeito.  

Segundo Domingos (1994), com a introdução das novas tecnologias, no caso particular do 

computador, passará a ser possível recorrer a modelos e processos impossíveis de realizar até 

então, nomeadamente os problemas de representação, sobretudo os da representação gráfica 

que foram ultrapassados com a utilização de ferramentas computacionais. Por outro lado, a 

utilização destes estimula a determinação e a reflexão nos alunos.   

A matemática é uma disciplina essencial em qualquer currículo. Desempenha um papel 

importante em articulação com outros saberes, permitindo aos alunos a compreensão de 

situações da realidade e a agilidade necessária para se adaptarem às mudanças tecnológicas. 

Desenvolve o sentido crítico dos alunos, relativamente à aplicação de procedimentos e 

resultados matemáticos, bem como o raciocínio e a capacidade de resolução de problemas, 

motivando os alunos para a sua aprendizagem ao longo da vida. 

O uso de recursos tecnológicos, na generalidade, apresenta um efeito positivo e benéfico, 

quer no sucesso do aluno, quer na postura do mesmo em relação à aprendizagem. A utilização 

de recursos tecnológicos durante a aprendizagem torna-a centrada no aluno, estimulando uma 

aprendizagem cooperativista e encorajando a interação professor-aluno.  

O NCTM, Principles and Standards of School Mathmatics  (2000), denominado de 

Princípios e Normas para a Matemática Escolar, utilizado pelos professores de matemática 

como um guia e recurso, e que divulga uma enorme vertente programática, aborda as 

tecnologias como ferramentas fundamentais para o ensino e aprendizagem. Estas ferramentas 

proporcionam imagens visuais de conceitos matemáticos, permitindo serem testadas, 

facilitadoras no que concerne à organização e à análise de dados, bem como a realização de 

cálculos de forma eficaz e rápida. 

O trabalho do professor é efetivamente muito complexo e, por isso, teremos de ser 

flexíveis e criativos na elaboração das nossas estratégias. Até porque, sendo a sala de aula o 

local onde o aluno adquire e desenvolve as competências do saber, cabe ao professor motivar 

e criar condições de aprendizagem, nomeadamente dar liberdade ao aluno para que se possa 

exprimir, saber ouvir e intervir aplicando estratégias no sentido de não fomentar injustiças 

entre os alunos, deverá, ainda, proporcionar o espírito de entreajuda nos alunos, dado que 

todas as ações têm consequências sobre a turma. 

Uma escolha assertiva do modelo de ensino a utilizar depende de diversos fatores, 

nomeadamente da natureza dos alunos, do ambiente de aprendizagem e dos objetivos que se 

pretendem atingir. Qualquer dos modelos de ensino utilizado pelo professor tem vantagens e 
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desvantagens, requerendo uma preparação prévia. Segundo Arends (2008), a planificação e as 

decisões sobre a educação estão entre os aspetos mais importantes do ensino porque são 

grandes determinantes do que é ensinado nas escolas e da forma como é ensinado. 

 

2.2.1.  Objetivos do ensino da matemática 

Definindo o ensino como um processo de tentar promover o desenvolvimento dos alunos, 

a sua aprendizagem é a “meta” dos professores e das escolas. A abordagem de elaborar 

primeiro um objetivo mais geral e depois clarificá-lo e torná-lo tão específico quanto os 

conteúdos o permitam, deverá ser o caminho a percorrer.  

Salientando, a importância de identificar não só o conteúdo a aprender mas também o 

processo cognitivo associado à aprendizagem. Os objetos educativos podem ser selecionados 

através de taxonomias. Segundo Arends  (2008), as taxonomias são instrumentos que servem 

para clarificar e evidenciar relações entre as coisas, revelando-se uma ferramenta muito útil 

para tomar decisões sobre os objetivos educacionais e para avaliar os resultados da 

aprendizagem. Considerando, a taxonomia para aprender, ensinar e avaliar de Anderson et 

al. (2001), que consiste numa revisão da taxonomia para fins educacionais de Bloom (1956), 

este instrumento permite classificar e avaliar os objetivos educacionais, apresentando-se em 

duas dimensões, a dimensão do conhecimento e a dimensão do processo cognitivo.   

A dimensão do conhecimento apresenta-nos diferentes tipos de conhecimento, e organiza-

os em quatro categorias: o conhecimento factual, conceptual, procedimental e o 

metacognitivo, estas categorias estendem-se desde o conhecimento muito concreto (factual) 

ao mais abstrato (metacognitivo).  

A dimensão do processo cognitivo tem a ver com as formas de pensar e inclui seis 

categorias: lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Como a dimensão do 

conhecimento, as categorias da dimensão do processo cognitivo devem estender-se ao longo 

de um contínuo de complexidade cognitiva. 

A aprendizagem com a tecnologia, segundo Pereira  (2007), desempenha um papel de 

ferramenta intelectual para o aluno. Não é criada com propósitos de ensino, mas antes como 

um modo de usar a tecnologia quer com propósitos representativos, quer como ferramenta 

para estruturar e construir o conhecimento. A ferramenta cognitiva que se ajusta a este papel é 

a do computador e não a tecnologia em si, esta é vista como suporte físico e expressivo do 

desenvolvimento do raciocínio do aluno, na medida que exige pensamento crítico para a 

poder manipular.  

Tendo em conta os objetivos educativos previstos no programa de Matemática do ensino 

básico (2007), salienta-se a importância e a relevância da utilização educativa da calculadora 

e do computador nos diversos níveis de ensino. A utilização destas ferramentas pode 
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contribuir para a concretização das orientações curriculares do atual programa. Se utilizadas 

convenientemente, estas ferramentas podem apoiar o desenvolvimento de atitudes e 

capacidades descritas no programa, bem como uma abordagem atraente e estimulante na 

aprendizagem dos temas matemáticos nele referidos. 

No que respeita aos valores e atitudes, segundo Ponte e Canavarro (1997), a calculadora e 

o computador são de extrema importância no desenvolvimento da curiosidade e do gosto por 

aprender, uma vez que podem proporcionar o desenvolvimento de contextos de aprendizagem 

ricos e estimulantes, despoletando e incentivando a criatividade dos alunos. 

A confiança, a autonomia e o espírito de tolerância e cooperação podem ser fomentados com 

a utilização das novas tecnologias, uma vez que permitem aos alunos uma presença mais ativa 

em sala de aula, proporcionando uma experiência matemática com lugar a investigação, 

formulação e testes de conjeturas próprias, bem como a discussão e comunicação matemática. 

A utilização da tecnologia de informação em sala de aula, pode também ajudar os alunos a 

desenvolverem um raciocínio intelectual de ordem mais elevada, pois, ao possibilitarem a 

realização de diversas experiências, as tecnologias promovem o desenvolvimento do 

raciocínio estratégico, quer no contexto de investigação e exploração, quer no contexto de 

resolução de problemas. O espírito crítico pode ser estimulado, uma vez que se torna 

imprescindível na avaliação dos resultados fornecidos pelas ferramentas. 

As tecnologias de informação apresentam ainda igual importância no desenvolvimento da 

capacidade de resolução de problemas. Segundo Ponte e Canavarro  (1997), o seu contributo 

é também irrefutável no desenvolvimento da capacidade de utilizar a Matemática na 

compreensão, interpretação e intervenção no mundo que nos rodeia. Uma vez que permite a 

organização, tratamento e análise de grandes quantidades de dados realistas e o estudo de 

situações do dia a dia, o uso da matemática é facilitado pelas novas tecnologias, qualificado 

como uma ferramenta para melhor compreender e possivelmente intervir no mundo, 

contribuindo para a formação de cidadãos mais conhecedores e elucidados, com maior poder 

matemático, um objetivo geral do ensino da Matemática cada vez mais valorizado. 

 

2.2.2.  A aprendizagem da Geometria 

A abordagem de grande parte da geometria pode ser feita através do computador, uma 

vez que este oferece a possibilidade de criação e desenvolvimento de objetos matemáticos 

diversos. Desta forma, a aprendizagem da temática torna-se mais ativa e interessante e 

realizando-se num ambiente experimental e investigativo, permite aos alunos a possibilidade 

de formular e testar conjeturas, especialmente se apoiados por software que funcione como 

ambiente de geometria dinâmica, e descobrir grande parte das propriedades de geometria 

contempladas no atual programa.  
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As indicações metodológicas do Programa de Matemática (2007), no que diz respeito às 

tarefas e recursos, remetem-nos exatamente para este campo de atuação, na resolução de 

problemas geométricos, como nas tarefas exploratórias e de investigação, é fundamental que 

os alunos tenham tempo adequado para realizar experiências, conceber estratégias, formular 

conjeturas, delinear e justificar processos com rigor progressivo. Ao prepararem justificações, 

através de pequenas cadeias dedutivas, familiarizam-se com o processo de demonstração e 

iniciam o raciocínio geométrico dedutivo. Os alunos devem utilizar o software de Geometria 

Dinâmica, sobretudo aquando a realização de tarefas exploratórias e de investigação. Os 

materiais manipuláveis (por exemplo, tangram, peças poligonais encaixáveis e sólidos de 

enchimento em acrílico) integram recursos cuja utilização complementa a abordagem 

dinâmica ao estudo da Geometria. Tanto os recursos computacionais como os modelos 

geométricos concretos permitem desenvolver a intuição geométrica, a capacidade de 

visualização e uma relação mais afetiva com a Matemática.  

 

2.3.  Aprendizagem em ambientes de geometria dinâmica 

O termo Geometria Dinâmica (GD) é utilizado para indicar um método dinâmico e 

interativo no processo de ensino e aprendizagem da geometria, com o uso de softwares 

destinados para esta finalidade. 

Isotani e Brandão (2006) definiram Geometria Dinâmica como sendo o oposto da 

geometria tradicional de régua e compasso, que é “estática”, dado que o aluno ao realizar a 

construção geométrica de uma figura, se pretender analisar alguns objetos dessa construção 

noutra disposição, terá de construir de novo o desenho.  

O termo “dinâmico” na matemática refere-se a ideias de movimento e transformação. Os 

softwares de Geometria Dinâmica permitem efetuar construções, que possibilitam ao aluno 

visualizá-las de diversas formas, facilitando a compreensão do comportamento geométrico 

dos elementos envolvidos. Depois de realizada a construção de várias figuras, pelo ecrã do 

computador e através do uso do rato, conseguem “arrastar” as figuras possibilitando a 

transformação das mesmas mas conservando as relações geométricas. Desta forma, as figuras 

geométricas deixam de ser consideradas objetos estáticos passando a desenhos em movimento.  

Os softwares de Geometria Dinâmica são ferramentas direcionadas para a aprendizagem 

da Matemática, e, por conseguinte, procuram oferecer recursos que estimulem as ações 

intelectuais dos alunos. Proporcionando recursos que visam auxiliar os alunos na superação 

de obstáculos inerentes ao processo de aprendizagem da Matemática. 

Segundo Gravina e Santarosa  (1990), a utilização de softwares de Geometria Dinâmica 

apresenta dois aspetos didáticos importantes. Por um lado, os alunos constroem as figuras 

geométricas, e, desta forma, expressam ideias e pensamentos, através da reflexão e 
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experimentação, ajustando e/ou modificando as suas construções, de modo a aprender as 

técnicas de construção. Por outro lado, o professor fornece ao aluno as figuras já construídas, 

e cabe ao aluno, através da experimentação e análise, deduzir as propriedades que as 

caracterizam.   

A demonstração matemática é algo específico que carece tanto de validação da prova 

como de convencer os outros da validade da mesma. Compreender significa entender e 

perceber as ideias matemáticas. Segundo Labord (2002), o ambiente de geometria dinâmica 

fomenta uma interação entre a construção e a prova, entre realizar no computador, e a 

justificação por meio de fundamentos teóricos. O ambiente de geometria dinâmica leva a 

analisar de forma diferente os processos envolvidos numa atividade de demonstração. 

 

2.3.1.  Aprendizagem da geometria no Geogebra 

Existem vários softwares de geometria dinâmica, dos quais se destacam: Cabri-géomètre, 

The Geometers Sketchpad, Geometric Supposer, Cinderela, Euklid, Régua e Compasso, 

Tabulæ (geometria plana) e o Mangaba (geometria espacial). Para a elaboração deste trabalho 

foi escolhido o software “Geogebra”, uma vez que se trata de um software livre, que agrupa 

geometria, álgebra e cálculo, o qual foi desenvolvido por Markus Hohenwater. É um software 

de utilização simples, com o qual se podem desenvolver várias construções, bem como 

implementar um conjunto variado de funções. O Geogebra desfruta de todas as ferramentas 

tradicionais de um software de geometria dinâmica. Segundo Skovsmove (2008), o software, 

relativamente à forma de abordagem, pode ser classificado como instrucionista ou 

construcionista. Instrucionista quando o professor o utiliza como ferramenta de apoio à 

construção de conhecimento, e, construcionista quando o aluno manipula o software, 

internalizando alguns conhecimentos.  

Na figura 11 é apresentado o ambiente de trabalho do Geogebra. onde podemos visualizar 

três janelas, a janela da folha gráfica, é o local de construção dos objetos, que nos permite as 

mais variadas funções, desde colorir, medir distâncias, construir polígonos, calcular as suas 

áreas e os perímetros, medir os ângulos, entre outras. A janela da folha algébrica é o local de 

visualização da representação algébrica dos objetos construídos na janela geométrica. A 

janela da entrada de texto é usada por exemplo para escrever coordenadas, equações, funções 

e comandos, que são exibidos na zona gráfica, logo após se pressionar a tecla enter do 

computador. 
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Os atributos do Geogebra permitem a criação de situações de atividades investigativas e 

exploratórias, com as quais o aluno pode verificar, por exemplo as propriedades de uma 

figura. Segundo Skovsmove  (2008), este tipo de situações impulsionam no aluno o sentido da 

descoberta, convidando-o a formular questões e a procurar explicações. 

Figura 11 - Interface gráfica do software Geogebra. 
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3. Metodologia 
 

A investigação desenvolvida, que aqui se apresenta, pretende observar e analisar o 

processo de ensino aprendizagem do conceito circunferência inscrita e circunferência 

circunscrita a um triângulo, que se insere no tema circunferência estudado no 9º ano de 

escolaridade, através de realização de tarefas, com recurso ao Geogebra. 

Com o intuito de estudar os significados que os alunos dão às ações em que se envolvem, 

segue uma abordagem qualitativa. A investigação resulta de um estudo de caso, desenvolvido 

junto de quatro alunos da turma, integrando uma componente de experiência de ensino e 

tendo como objetivo final a análise crítica e reflexiva da eficácia da estratégia de ensino 

promovida.  

Neste capítulo pretende-se descrever e apresentar os fundamentos do plano metodológico 

utilizado neste estudo. 

  

3.1. Investigação qualitativa 

Como anteriormente referido, trata-se de uma investigação de natureza qualitativa, como 

definida e descrita por Bogdan e Biklen (1994), onde se pretende, em primeiro lugar, procurar 

a justificação e descrição de fenómenos particulares, ao invés, da previsão baseada em 

relações causa efeito. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994) são múltiplas as características da investigação 

qualitativa podendo destacar-se cinco características principais: 

1. Acontece em ambientes naturais, sendo o investigador o principal elemento da 

recolha de dados. 

2. Os dados recolhidos são fundamentalmente do tipo interpretativos ou descritivos. 

3. O processo é mais importante do que os resultados.  

4. A análise de dados é feita de forma indutiva, não existe a preocupação em obter 

dados ou evidencias para provar ou rejeitar hipóteses. 

5. O significado que os participantes atribuem às suas experiências é de natureza 

vital. 

Contudo, não têm de estar obrigatoriamente presentes todas as características em todas as 

investigações de natureza qualitativa.  

No presente caso trata-se de um estudo de natureza qualitativa onde se pretende 

implementar um ensino aprendizagem centrado na resolução de tarefas e no raciocínio 

matemático com recurso a um software de geometria dinâmica, a saber, o Geogebra.  
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A investigação foi enquadrada em oficinas de matemática promovidas pela investigadora 

e foi realizada numa turma do 9º ano de escolaridade da escola básica 2,3/S Michel 

Giacometti, durante o segundo período, incidindo na unidade temática “Circunferência 

inscrita e circunferência circunscrita a um triângulo”, contemplada no tema “Circunferência”, 

que, no programa de ensino básico (Ponte, et al., 2007), se insere no domínio da geometria. O 

estudo procurou averiguar a forma como os alunos do 9º ano de escolaridade aprendem as 

relações e as propriedades da circunferência inscrita e circunscrita a um triângulo com recurso 

ao Geogebra, através da exploração de construções geométricas, da formulação e validação 

de conjeturas e da aplicação dos conhecimentos que aprenderam. Ao seguir uma estratégia de 

ensino centrada na atividade dos alunos, a investigadora desempenhou um papel de 

orientadora das atividades propostas. 

 

3.1.1. Estudo de caso 

Segundo Ponte (2003), o estudo de caso tem sido utilizado, na educação matemática, para 

investigar questões de aprendizagem dos alunos. Assumindo-se como uma investigação 

particularística, procurando descortinar o que nela há de mais essencial e característico. Como 

vantagem, um estudo de caso, pode basear-se numa orientação teórica bem definida, podendo 

seguir uma perspetiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de 

vista dos participantes.  

A metodologia utilizada na presente investigação é uma metodologia de estudo de caso, 

segundo Bogdan e Biklen (1994), ou seja, foram recolhidos dados, num local específico, 

laboratório de tecnologia, a um grupo específico de pessoas, quatro alunos de uma turma do 

9º ano, sobre uma atividade da escola, conjunto de tarefas realizadas nas oficinas de 

matemática que incidiram sobre o estudo da geometria. Posteriormente os dados recolhidos 

foram analisados, tendo em consideração, o respetivo contexto.  

 

3.2. Contexto 
 

Como já anteriormente referido, a presente investigação foi realizada numa turma do 9º 

ano de escolaridade da escola básica 2,3/S Michel Giacometti, situada na Quinta do Conde, 

no ano letivo 2013/2014. A escolha da escola foi determinada pelo facto de a investigadora se 

encontrar a efetuar estágio pedagógico nesse estabelecimento de ensino. A seleção do ano 

deveu-se à distribuição de turmas no início do ano letivo. 
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3.2.1. A escola e a turma 

 

A escola básica 2,3/S Michel Giacometti, de média dimensão, é constituída por quatro 

pavilhões em betão e dois pavilhões pré fabricados. Todas as salas de aula possuem um 

computador ligado a um vídeo projetor, bem como ligação à internet. A escola possui um 

laboratório de tecnologia, onde a investigadora realizou as oficinas de matemática.   

Os participantes deste estudo foram quatro alunos de uma turma do 9º ano, constituída por 

29 alunos, dos quais 18 são raparigas e 11 são rapazes com idades compreendidas entre os 13 

e 16 anos. No que diz respeito ao comportamento, apesar de alguns alunos serem um pouco 

agitados e não revelarem muita motivação na resolução das atividades propostas em sala de 

aula, é considerada uma turma onde é possível lecionar a matéria e realizar as atividades 

planeadas. É uma turma simpática, unida, revelando interesse pela escola. No que respeita ao 

aproveitamento geral das disciplinas, nomeadamente na disciplina de matemática, este pode 

ser considerado de médio fraco. Os alunos, na generalidade, compreendem os conteúdos no 

momento em que são lecionados, mas revelam uma grande falta de trabalho extra sala de aula, 

fundamental para a sua consolidação. Em consequência, existe um grande número de alunos 

com dificuldade na disciplina e que apresentam um nível de desempenho muito fraco. 

 

3.2.2. Os alunos participantes 

Os alunos encontram-se no terceiro ciclo, pertencentes a uma turma do ensino regular e 

são avaliados numa escala de 1 a 5. 

Para a caraterização dos participantes, importa referir, que os alunos formaram grupos de 

trabalho de dois elementos, a sua caraterização individual foi fundamentada nos questionários 

preenchidos pelos alunos no início do ano letivo, realizados pela escola, e, aplicados pela 

investigadora para caraterizar a turma. Seguidamente serão apresentados os quatro alunos de 

dois grupos de trabalho, as suas identidades serão salvaguardadas, por isso os seus nomes são 

fictícios. 

 

3.2.2.1. A Inês 

A Inês tem 14 anos, vive com os pais e o irmão, na Quinta do Conde. A aluna é muito 

atenta, empenhada, gosta de estudar e trabalhar, não apresenta muitas dificuldades e solicita a 

ajuda da professora quando necessita. Nas aulas mostra-se empenhada e cooperante, ajudando 

os colegas ao seu lado quando vê que têm dificuldades. A aluna apresenta bons resultados na 
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disciplina de matemática, o seu nível de avaliação varia entre o 4 e o 5, tendo obtido de 

classificação final de segundo período o nível 4.  

Em relação às tecnologias a aluna revela destreza e abertura na sua utilização. 

A Inês afirma gostar das aulas e da disciplina de matemática e declara ainda que para ela a 

matemática é interessante e fascinante. Gosta de aulas onde são propostas tarefas de carácter 

investigativo, sob orientação da professora, pois pensa que contribuirá bastante para a sua 

aprendizagem cativando-a no processo ensino aprendizagem. 

 

3.2.2.2. O João 

O João é extrovertido e muito comunicativo, tem 14 anos, vive na Quinta do Conde com 

os pais e o irmão. O aluno apresenta um bom raciocínio lógico matemático, no entanto a falta 

de estudo e empenho na consolidação dos conteúdos extra sala de aula, não lhe permite 

potenciar as suas capacidades. Na aula revela-se um aluno participativo, de raciocínio rápido, 

quando encontra um obstáculo realiza várias tentativas, revelando-se um aluno persistente. 

Desta forma, na disciplina de matemática obteve no final do segundo período o nível 3, que 

fica muita aquém das suas capacidades.  

Em relação à tecnologia, o aluno revelou naturalidade e abertura na sua utilização. 

O João declara gostar das aulas e da disciplina de matemática, no entanto afirma que é 

uma disciplina muito trabalhosa, revelando preferir aulas dinâmicas e de carácter exploratório, 

pois são muito mais engraçadas.  

 

3.2.2.3. O Pedro 

O Pedro é um aluno calmo, tem 14 anos, vive com os pais, na Quinta do Conde. Na aula 

revela-se um aluno empenhado, participativo e trabalhador. No entanto poderia potenciar os 

seus resultados académicos com um estudo contínuo e sistemático da disciplina de 

matemática, extra sala de aula. Obteve, na disciplina de matemática, no final do segundo 

período o nível 3.  

Em relação às tecnologias o aluno, inicialmente, não apresentava grande abertura na sua 

utilização, mas no decorrer das oficinas foi modificando a sua postura face à ferramenta 

apresentada.  

O Pedro assume gostar das aulas e da disciplina de matemática e afirma ainda que para 

ele a matemática é interessante. Não gosta de aulas onde são propostas tarefas de carácter 

investigativo, pois acha que os novos conceitos devem ser expostos pelo professor, ainda 
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assim, admite a importância da realização de tarefas de carácter exploratório, dado que o 

apoiam na formulação de conjeturas. 

 

3.2.2.4. A Sofia 

A Sofia tem 14 anos, vive em Vila Nogueira de Azeitão com o pai e dois irmãos. A aluna 

é empenhada, esforçada e trabalhadora. No entanto, dada a instabilidade no seu ambiente 

familiar, o desempenho na disciplina de matemática tem vindo a decrescer, tendo obtido no 

final do segundo período o nível 3. 

Em relação às tecnologias a aluna não mostrou qualquer dificuldade na sua utilização, e, 

sempre que confrontada com algum obstáculo mostrava destreza no manuseamento da 

ferramenta. 

A Sofia assume que gosta da disciplina de matemática, mostrando interesse e gosto pelas 

aulas. No entanto, prefere as aulas em que é a aluna a descobrir os novos conceitos, porque 

para ela descobrir por si própria como se resolvem as tarefas e aprendem os conceitos 

matemáticos é mais aliciante do que ser a professora a apresentá-los. 

 

 

3.3.  Métodos e instrumentos de recolha de dados 

Na presente investigação, a recolha de dados foi feita exclusivamente pela investigadora e 

no contexto escolar. 

As técnicas de recolha de dados foram através da gravação áudio, bem como da gravação 

de ecrãs de trabalho durante a execução das tarefas, da observação direta e participante na 

resolução das tarefas e da análise às questões colocadas. Por fim, foram realizados inquéritos, 

os quais consistiram na elaboração de questionários cujo preenchimento foi solicitado aos 

alunos, bem como na realização de entrevistas. Estas foram realizadas, para melhor se 

compreender a forma como as tarefas foram executadas e, bem assim, entender os raciocínios 

que desenvolveram na execução das mesmas. 

 

3.3.1. Notas de campo 

Para Rodríguez, Flores e Jiménez (1999), o investigador regista, não apenas, as notas de 

campo, mas também as suas reflexões sobre o que vê e ouve. É um registo da observação 

direta, mas também pode haver grelhas de observação, onde os registos são feitos de forma 

mais sistematizada.  
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As notas de campo foram obtidas, na qualidade de observadora. Na observação direta, 

procedeu a uma extensa e pormenorizada anotação das perguntas formuladas pelos alunos, as 

suas atitudes, comentários, interesse e motivação, bem como o tempo que tardaram a executar 

as tarefas. No que diz respeito à intervenção, a mesma consistiu no apoio e orientação das 

perguntas dos alunos em estudo. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 102), as notas de campo são: “o relato escrito daquilo 

que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os 

dados.” Apesar do chamado “efeito do observador” referenciado por Bogdan e Biklen (1994) 

(1994), ou seja, o facto de os observados modificarem o seu comportamento habitual pela 

presença do investigador, a investigadora considera que pelo facto de já estarem habituados à 

sua presença não alterou a atitude dos alunos em causa. 

 

3.3.2. Registos de vídeo 

Para Grando (2010) o registo de vídeo supera a limitação humana de observação e é 

superior às notas do observador, assim, a investigadora recorreu a registos de vídeo de captura 

de ecrãs e som, com a intenção de obter todos os detalhes.  

Nos computadores onde se encontravam os alunos foi instalado um programa livre, para 

registar os movimentos de ecrã, bem como o som, das tarefas executadas no computador, e, 

respetivo diálogo entre os alunos. Esta estratégia de recolha de dados que se traduz no registo 

de captura de ecrãs e de som não afetou a espontaneidade dos comportamentos e atitudes dos 

alunos na execução das suas tarefas, uma vez que não se sentiram controlados e/ou vigiados, 

como poderia suceder se estivessem a ser filmados. 

Posteriormente, a investigadora visionou as imagens/sons capturados, a fim de transcrever, 

descrever e interpretar os dados recolhidos, o que lhe permitiu uma demonstração mais fiel da 

realidade. Esta medida foi de grande utilidade também porque lhe disponibilizou a 

possibilidade de reproduzir e reexaminar, no decurso da investigação, e sempre que 

necessário, os dados recolhidos. 

 

3.3.3. Questionários 

A utilização do questionário, para Rodríguez, Flores e Jiménez (1999) está mais próxima 

da investigação quantitativa do que das técnicas de investigação qualitativa, pois a sua 

utilização está mais associada a técnicas de investigação quantitativa. Contudo, enquanto 

técnica de recolha de dados, o questionário pode prestar um importante serviço à investigação 

qualitativa. 
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Para este efeito, a investigadora elaborou um questionário (Anexo 5), cujo objetivo 

principal era o de obter informações acerca das perspetivas dos alunos face à utilização do 

Geogebra como ferramenta no ensino aprendizagem da matemática. 

O questionário utilizado continha, duas questões de resposta fechada, permitindo que o 

aluno selecione, de entre as apresentadas, a que mais se adequa à sua opinião, e, cinco 

questões abertas, permitindo a liberdade de expressão do aluno. Tendo sido facultado aos 

alunos na terceira fase da investigação, que melhor se detalha no próximo capítulo.  

 

3.3.4. Entrevistas 

Para Yin (2005) a entrevista é uma das fontes de informação mais importantes nos 

estudos de caso. Para Fontana e Frey (1994, p. 361), uma das formas de melhor compreender 

os seres humanos é mediante a entrevista.  

Para Bogdan e Biklen (1994) a entrevista visa averiguar a forma mediante a qual o 

entrevistado interpretou os dados fornecidos, o que foi conseguido na presente investigação. 

Assim, na sequência do preenchimento dos questionários, a investigadora realizou as 

entrevistas, que decorreram no mesmo contexto da realização das tarefas. O objetivo principal 

das entrevistas foi o de compreender o raciocínio desenvolvido pelos alunos na resolução das 

tarefas propostas. Neste contexto, a investigadora optou por realizar entrevistas 

semiestruturadas por permitirem a recolha de dados mais fiáveis, uma vez que cada grupo 

teve uma forma diferente de pensar, algumas questões sugiram na sequência do que os alunos 

foram respondendo.   

Apesar de conhecer os alunos a investigadora pretendeu ser imparcial nas suas questões, 

assemelhando-as a uma conversa descontraída, com o intuito, de os alunos serem o mais 

sinceros possível, expressando-se livremente, e fundamentaram as suas opiniões, e, que não 

se sentissem objeto de avaliação e/ou de investigação. 
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4. Recolha e análise de dados 
 

Neste capítulo será abordada a recolha de dados, apresentando a planificação e 

calendarização das oficinas de matemática, bem como a sequência das tarefas. Posteriormente 

é feita uma descrição e análise das tarefas realizadas nas oficinas, bem como uma análise das 

entrevistas e questionários. Todas as oficinas apresentadas foram assistidas e orientadas pela 

investigadora. 

 

4.4. Recolha de dados 

O estudo necessitou de preparação prévia para que a calendarização fosse cumprida. 

Deste modo, o laboratório de tecnologia foi requisitado para os dias indicados e as 

autorizações aos encarregados de educação e à escola foram feitas com a devida antecedência. 

Seguidamente apresenta-se a planificação resumida numa tabela, com o objetivo de 

simplificar a sua leitura. 

 

4.1.1. Planificação e calendarização das oficinas de matemática 

No início da investigação, os alunos foram informados da estratégia a seguir nas oficinas 

sobre a unidade temática em estudo. O software Geogebra já era familiar para os alunos, o 

que facilitou as atividades desenvolvidas. As tarefas propostas foram elaboradas, utilizando 

como suporte de apoio, as propostas de sequência de tarefas para o 9 ano – 3º ciclo - 

Circunferência – disponibilizadas pela DGIDC (2011, pp. 8, 11), a parte II do manual escolar 

adotado pela escola, da Porto Editora, intitulado de, Matemática Dinâmica (2011), bem como 

o programa de matemática do ensino básico (Ponte, et al., 2007).  

A leitura e análise do programa de matemática, bem como o encadeamento apresentado 

por vários autores de manuais escolares do tema em estudo, conduziram a investigadora à 

elaboração das tarefas apresentadas aos alunos. 

A investigação decorreu no segundo período, do ano letivo 2013/2014, e desenvolveu-se 

em três fases. A primeira fase, a de exploração e generalização, teve a duração de quatro 

blocos de 90 minutos, um bloco para o manuseamento e exploração do software, um bloco 

para a abordagem das propriedades da circunferência e dois blocos para a abordagem dos 

lugares geométricos, mediatriz de um segmento de reta e bissetriz de um ângulo. Na segunda 

fase, de cinco blocos de 90 minutos, os alunos aplicaram os conceitos estabelecidos na 

resolução de tarefas e no desenvolvimento de um trabalho de pesquisa orientado sobre 
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circunferência inscrita e circunferência circunscrita a um triângulo. A terceira fase teve a 

duração de dois blocos de 90 minutos, um bloco de 45 minutos para a realização de uma 

tarefa aplicada a uma situação real, com caráter avaliativo, e, por fim, um bloco de 90 

minutos e um de 45 minutos para o preenchimento dos questionários e realização das 

entrevistas. 

Os trabalhos desenvolvidos foram realizados a pares, distribuídos por dois computadores.  

As oficinas foram na sua maioria consecutivas, num espaço de tempo limitado, pois a 

interrupção do manuseamento de algumas ferramentas podia levar ao esquecimento, fazendo 

com que os alunos demorassem mais tempo no manuseamento do Geogebra e dispensar 

menos tempo para a aprendizagem dos conteúdos. 

Todos os materiais utilizados pelos alunos foram preparados com a devida antecedência 

para que tudo corresse como planeado. Por fim, procedeu-se à recolha de dados. 

Seguidamente apresenta-se a tabela 14 que sintetiza todos os momentos de estudo, os 

instrumentos utilizados, bem como a calendarização dos mesmos.  

Tabela 14 -Calendarização dos momentos de estudo e dos instrumentos usados 

Data Descrição das Tarefas Sala Instrumentos 
utilizados 

Final do 
primeiro 
período 

Elaboração da planificação do estudo; 
Escolha dos alunos e distribuição em 
grupos; 
Elaboração das tarefas a desenvolver. 

--- 

Computador; 
Manuais Escolares; 
Programa de 
matemática para o 
9º ano. 

Início de 
fevereiro 

Instalação do software de gravação de 
ecrãs; 
Verificação do software Geogebra nos 
computadores a utilizar. 

Laboratório 
de 

Tecnologia 

CD de instalação 
do software; 
Computador; 
Internet. 

1ª Oficina 
14-02-2014 Exploração e construção livre no Geogebra. 

Laboratório 
de 

Tecnologia 
Atividade Livre 

2ª Oficina 
19-02-2014 

Construir e identificar os lugares 
geométricos - Circunferência e mediatriz de 
um segmento de reta – pelas suas 
propriedades. 

Laboratório 
de 

Tecnologia 
Ficha 1, parte I e II 

3ª Oficina 
21-02-2014 

Construir e identificar os lugares 
geométricos - bissetriz de um ângulo – 
pelas suas propriedades. 
Conclusão da oficina anterior. 

Laboratório 
de 

Tecnologia 
Ficha 1, parte III 

4ª Oficina 
26-02-2014 

Circunferência circunscrita a um triângulo 
dado. 

Laboratório 
de 

Tecnologia 
Ficha 2, parte I 

5ª Oficina 
28-02-2014 

Circunferência inscrita a um triângulo dado. 
Conclusão da oficina anterior. 

Laboratório 
de 

Tecnologia 
Ficha 2, parte II 

6ª Oficina 
07-03-2014 

Circunferência circunscrita e a 
circunferência inscrita a um triângulo dado. 

Laboratório 
de 

Tecnologia 
Ficha 3 
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7ª Oficina 
14-03-2014 Realização de um exercício de avaliação. 

Laboratório 
de 

Tecnologia 
Avaliação 

8ª Oficina 
19-03-2014 

Preenchimento dos questionários; 
Realização das entrevistas. 

Laboratório 
de 

Tecnologia 
Inquéritos 

Final do 
segundo 
Período 

Análise de dados. --- 

Tarefas 
desenvolvidas; 
Gravação de ecrãs; 
Inquéritos e 
entrevistas 

 

 

4.1.2. Sequência das tarefas 

A leitura e análise do programa de matemática e o encadeamento apresentado por vários 

autores de manuais escolares, relativamente ao tema em estudo, conduziram a investigadora à 

seguinte sequência de tarefas: segmentos perpendiculares e ponto médio, lugar geométrico, 

mediatriz de um segmento de reta, bissetriz de um ângulo, circuncentro, circunferência 

circunscrita a um triângulo, incentro e circunferência inscrita a um triângulo. O conhecimento 

prévio é necessário, funcionando como revisão para estimular a partilha e argumentação no 

decorrer da realização das tarefas. Se fossem aplicadas tarefas centradas exclusivamente na 

circunferência circunscrita e circunferência inscrita, a investigadora poderia não obter dados 

suficientes para uma análise que visa a evolução do raciocínio dos alunos no decorrer das 

tarefas. 

 

4.4. Análise de dados 

Neste capítulo serão ainda analisados os dados recolhidos ao longo de toda a investigação. 

Parte-se da descrição da segunda oficina, dado que a primeira, teve como principal objetivo o 

manuseamento livre do Geogebra, com o intuito de certificar o conhecimento por parte dos 

alunos relativamente ao software, tendo a investigadora confirmado a facilidade de utilização 

do mesmo. Na descrição das oficinas é evidenciada a tarefa executada com recurso ao 

Geogebra, a forma como os alunos a executaram e os raciocínios formulados. O conteúdo das 

entrevistas aparecerá no subcapítulo descrição e análise da sétima oficina. 
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4.2.1. Descrição e análise da segunda oficina 

A segunda oficina tinha como principal objetivo construir e identificar os lugares 

geométricos – circunferência, e mediatriz de um segmento de reta – pelas suas propriedades. 

Os quatro alunos ocuparam os lugares, que já tinham conhecimento da primeira oficina, 

ligaram os computadores e foi-lhes entregue a parte I e II da primeira ficha de trabalho, com 

as tarefas a realizar (Anexo 1). A investigadora ativou o software de gravação de ecrãs 

enquanto os alunos liam a tarefa, para que iniciassem assim que desejassem. Os alunos 

abriram o Geogebra e só depois começaram a executar os passos solicitados na primeira 

tarefa.  

Nos primeiros momentos, os alunos em estudo, sentiram-se inibidos, face à gravação de 

ecrã e som, no entanto após a investigadora ter reforçado que, toda a recolha que estava a ser 

feita só iria ser visualizada e analisada pela mesma, os alunos passaram a adotar uma postura 

e atitude mais descontraída, passando pouco depois a ignorar por completo as gravações.  

 

Ficha de trabalho 1 – tarefa 1 

Na tarefa apresentada (Anexo 1), os alunos teriam de determinar os pontos que distam 2 

cm de A e 3 cm de B, justificando a sua resposta. Para iniciar a realização da referida tarefa, 

os alunos abriam o ficheiro T1_AT1, previamente gravado no computador de trabalho, 

conforme mostra a figura 12. 

A tarefa tem como objetivo a discussão e definição de circunferência e a partir dessa 

definição apresentar o conceito de lugar geométrico. É pretendido estudar lugares 

geométricos sob o ponto de vista dinâmico, com o movimento de um ponto que satisfaz uma 

determinada propriedade. 

No que diz respeito à construção, a tarefa consistia em começar por desenhar uma 

circunferência de centro A e raio 2 cm e uma segunda circunferência de centro em B e raio 3 

cm. Os pontos pretendidos são os pontos de interseção das duas circunferências C e D, 

conforme se pode observar na figura 13. 

 
Figura 12 - Construção fornecida aos alunos da T1_AT1. 
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Figura 13 – Construção e Pontos pretendidos da T1_AT1 

 

Grupo Inês e João 

O par constituído pela Inês e João começou por ler a tarefa e realizar o primeiro passo 

consistia em abrir o ficheiro T1_AT1, que se encontrava previamente gravado no computador. 

Olharam um para o outro e sussurraram que estavam à espera de tarefas mais fáceis. Ora o 

problema não se centrava no Geogebra, mas sim na compreensão da tarefa. Depois de algum 

diálogo, a Inês decide por mãos à obra. 

 Inês: É assim, eu acho que temos de desenhar outros dois pontos. 

 João: Pois, mas onde?  

Inês: Será que temos de desenhar uma reta e depois a partir da reta 

desenhamos dois pontos? 

 João: Pois se calhar! Mas é uma reta ou um segmento de reta? 

 Inês: Se calhar uma reta. 

 João: Eu não sei como fazemos isso. 

 Inês: Professora, pode chegar aqui se faz favor. 

 Investigadora: Aqui estou, digam? 

 Inês: Professora, nós não estamos a perceber muito bem! 

[A investigadora leu a tarefa em conjunto com os alunos, dando enfâse à 

expressão “os pontos que distam igualmente”] 

 Inês: Temos de ter uma reta, não é professora? 

 Investigadora: E que reta é essa?! 

 Inês: Uma reta de A a B. 

 João: Não Inês, então é um segmento de reta. 

O grupo apresentava dificuldade pelo facto de serem dadas distâncias diferentes. Foram 

trocando opiniões e decidiram traçar o semento de reta 𝐴𝐵 , centrando-se então no mesmo. 

Inês: Podíamos traçar a mediana [referindo-se à mediatriz], mas não dá, 

porque são medidas diferentes, uma é de 2 e outra é de 3. 

 Investigadora: O que é que vocês pretendem encontrar?  
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 João: Se calhar temos de construir um triângulo. 

 Inês: Um triângulo?  

 Investigadora: E como desenhas o triângulo? 

João: Sim, dava o ponto que falta, reparem, mediamos de A para cima 2 cm e 

de B para cima 3 cm teríamos era de ter só um ponto, mas a tarefa fala nos 

pontos.  

Inês: Hum..., nós vamos ter de desenhar qualquer coisa…[e ficou pensativa 

por uns breves instantes]   

 Inês: Já sei! As distâncias são os raios das circunferências, Será que é isso? 

 João: Provavelmente! 

Inês: Espera, a bissetriz não pode ser, a mediatriz também já vimos que não 

pode, é a circunferência. 

João: Então temos de fazer uma daqui [referindo-se à circunferência de 

centro em A] com 2cm [referindo-se ao raio da circunferência] e outra daqui 

[referindo-se à circunferência de centro em B] com 3 cm [referindo-se ao raio 

da circunferência]. 

 Inês: E já está. 

João: Não, falta marcar os pontos que encontramos. [enquanto marcava os 

pontos de interseção das duas circunferências] 

 Inês: Agora sim. Boa! 

 
Figura 14 - Construção A1_T1 do grupo da Inês e João. 

 

João: Espera, falta esconder as circunferências. Professora, professora, 

conseguimos, somos os maiores!! Boa!! Conseguimos!!! 
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Figura 15 - Construção final da A1_T1 do grupo da Inês e João. 

 

A Inês alertou o colega, para o facto da tarefa ainda não estar concluída, pois teriam de 

justificar. O grupo descreve a construção efetuada, conforme se pode verificar na figura 16. 

 

 
Figura 16 - Justificação da A1_T1 do grupo Inês e João. 

 

Apesar da correta construção e de toda a partilha entre o grupo, os alunos limitaram-se a 

descrever a construção. O conceito de lugar geométrico foi entendido, pois as opiniões dos 

alunos, durante a realização da tarefa, justificaram esse facto. Contudo não conseguiram na 

sua justificação da tarefa, conjugar a junção de dois lugares geométricos com rigor 

matemático. 

 

Grupo Sofia e Pedro 

Após a leitura da tarefa, os alunos abrem o Geogebra e, a Sofia comenta com o Pedro: 

Sofia: Temos de fazer a mediatriz, acho que é isso. 

Pedro: Não estou a ver! 

Sofia: Ou será duas circunferências? 

O grupo revelou uma leitura menos atenta da tarefa, dado que traçaram dois pontos para 

iniciarem a construção, quando na realidade era pedido que abrissem um ficheiro, 

previamente gravado no computador, que já continha esses pontos. O grupo traça a mediatriz, 

como se pode observar na figura 17.  
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Figura 17 - Primeira construção da T1_AT1 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

Depois de alguns minutos de silêncio e observação da construção, o grupo percebe que 

não é o que se pretende. Optando por apagar a mediatriz e traçar duas circunferências, uma de 

centro 𝐴 e raio 2 cm e outra de centro 𝐵 e raio 3 cm. 

 Sofia: É assim vês. 

Pedro: Falta marcar os pontos, que são estes. [enquanto marcava os pontos 

de interseção das duas circunferências]   

 Sofia: Agora temos de justificar. 

As figuras 18 e 19 apresentam a construção e a justificação da tarefa. 

 

 
Figura 18 - Construção final da T1_AT1 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

 
Figura 19 - Justificação da A1_T1 do grupo Sofia e Pedro. 

 

O grupo apresenta alguma insegurança pelo facto de lhes serem dadas duas distâncias. 

Estando habituados a trabalhar com uma mesma distância, como é o caso da mediatriz, o seu 
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desempenho mostra que a circunferência como lugar geométrico não é tão intuitiva como a 

mediatriz ou a bissetriz. No entanto, depois de rejeitarem a mediatriz , os alunos conseguem 

chegar à circunferência como lugar geométrico, o que quer dizer que compreenderam o seu 

conceito e as suas propriedades. A possibilidade de utilização do Geogebra, permitiu aos 

alunos testarem as suas hipóteses e efetuarem uma correta construção e compreensão dos 

conceitos e propriedades inerentes à circunferência como lugar geométrico. 

 

Ficha de trabalho 1 – tarefa 2 

Nesta tarefa foi solicitado aos alunos que construíssem uma circunferência e uma reta 

secante. Marcassem um ponto 𝐹 na circunferência, e, contruissem o ponto 𝐺 simétrico a 𝐹 em 

relação à reta. Pedindo-lhes posteriormente que ativassem o traço do ponto 𝐺 e observassem o 

que acontece ao ponto 𝐺 quando movimentam o ponto 𝐹. O interesse desta tarefa centra-se na 

obtenção do lugar geométrico dos pontos 𝐺, quando 𝐹 percorre a circunferância. 

 

 
Figura 20 - Construção possível da T1_AT2. 

 

Grupo Inês e João 

Após a leitura da tarefa, o grupo inicia a construção seguindo as orientações apresentadas 

na tarefa sem mostrar dificuldade. O João manuseava a ferramenta enquanto a Inês descrevia 

as orientações da tarefa. Após a construção da circunferência, da reta secante e do ponto 𝐹 na 

circunferência surge a necessidade de construir o ponto 𝐺 simétrico. 

 Inês: Agora constrói o ponto 𝐺 simétrico a 𝐹. 

João: Isto aqui [enquanto apontava com o rato para a reta secante] é 

praticamente a mediatriz dos pontos. 

 Inês: Então, agora constrói o ponto 𝐺 simétrico a 𝐹. 
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João: Espera, à mesma distância, isto aqui [referindo-se novamente à reta 

secante] era previsto ser a mediatriz entre o ponto 𝐺 e 𝐹. 

 Inês: Pois, porque é em relação à reta. E se desenhássemos outra reta? 

João: E apagamos esta? Eu acho que temos de trabalhar com esta. [e ficou 

pensativo durante alguns instantes.] O simétrico é tipo a distância do ponto 𝐹 

até à reta, que vai ser igual à distância da reta até ao outro ponto. 

 Inês: Ah, pois é, pois é. 

João: Olha, é aqui na reflexão axial [referindo-se a um comando do 

Geogebra], agora clicamos no ponto e na reta, mudamos o nome do ponto, e, 

já está. 

 Inês: Sim, está à mesma distância, então são simétricos não são? 

 João: Sim, acho que sim. Mas podemos sempre confirmar. 

O grupo, em jeito de confirmação, traçou o segmento 𝐺𝐹, seguidamente, através de um 

comando do Geogebra, marcou o ponto médio do segmento e concluíram que era simétrico 

pois o ponto encontrado pertence à reta 𝐶𝐷.  

 Inês: Agora ativa o traço do ponto 𝐺, e movimenta o 𝐹. 

 João: É uma circunferência!  

Na figura 21 podemos observar a construção da Inês e do João e na figura 22 a 

justificação da tarefa. 

 

 
Figura 21 - Construção da T1_AT2 do grupo da Inês e João. 
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Figura 22 - Justificação da T1_AT2 do grupo da Inês e do João. 

 

A utilização do Geogebra foi fundamental para a concretização desta tarefa, o grupo 

apresenta domínio de conceitos, no entanto a possibilidade de utilizar comandos da 

ferramenta como, refletir, medir, traçar, fê-los sentir-se seguros do seu trabalho, 

procedimentos, que nas construções tradicionais não seriam tão facilmente conseguidos. 

 

Grupo Sofia e Pedro 

O par constituído pela Sofia e pelo Pedro começou por ler a tarefa, deparando-se com um 

obstáculo, que tinha que ver com o facto de os alunos não saberem o que era uma reta secante. 

 Sofia: Desenha lá a circunferência, já vemos a reta secante. 

 Pedro: Pronto já está, e agora? 

Os alunos procuraram, sem sucesso, nas funcionalidades do Geogebra, se existia alguma 

ferramenta que permitisse construir uma reta secante. Após constatarem que não conseguiam 

avançar, optaram por chamara a investigadora.  

 Sofia: Professora, não sabemos como desenhar a reta secante? 

Investigadora: Já desenharam a circunferência. Para uma reta ser secante a 

uma circunferência o que tem de acontecer? 

 Sofia: Acho que tem de tocar a circunferência. 

 Investigadora: E se fosse pedido uma reta tangente? 

 Sofia: Toca a circunferência num ponto. 

 Investigadora: Então e a reta secante? 

 Sofia: Acho que tem de tocara a circunferência em dois pontos. 

 Investigadora: Sim. 

A investigadora afasta-se para não inibir a reflexão dos alunos, mas convicta que a reta 

secante tinha deixado de ser um entrave ao desenvolvimento da tarefa. 
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Os alunos, ainda inseguros dos seus conhecimentos, no que diz respeito, à posição 

relativa entre uma reta e uma circunferência, optam por traçar uma reta exterior à 

circunferência, avançando com a construção. 

Sofia: pronto já está, agora vamos marcar o ponto 𝐺 simétrico ao 𝐹, é como 

se fosse um espelho. 

 Pedro: Então a reta é o espelho. 

Ao observar a construção dos alunos, e ao verificar que tinham considerado uma reta 

exterior à circunferência, a investigadora, questiona-os acerca das posições relativas entre as 

retas e uma circunferência.  

 Pedro: Existem três, professora. 

 Investigadora: Como se denominam? 

 Sofia: Então é a secante… 

Pedro: A tangente… e falta uma… não me lembro do nome. [os alunos 

ficam pensativos] 

Sofia: Ah já sei, é a exterior, Pedro temos isto tudo mal. A que temos é a 

exterior e nós queremos a secante. Apaga tudo. 

Pedro: Calma, não precisamos de apagar tudo, basta só a reta e construir a 

outra. 

O grupo altera a sua construção, avançando sem qualquer impedimento, efetuando a 

construção pretendida, conforme se pode verificar na figura 23. No que diz respeito à 

justificação, e dado que já a tinham desenvolvido com base na reta exterior, optam por riscar 

e considerar a reta secante, conforme se pode verificar na figura 24. 

 

 
Figura 23 - Construção da T1_AT2 do grupo da Sofia e Pedro. 
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Figura 24 - Justificação da T1_AT2 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

Inicialmente a Sofia e o Pedro ficaram satisfeitos com a tarefa, convictos que a reta 

secante não interseta a circunferência. Isto poderá mostrar que os alunos confundiram a noção 

de reta secante com reta exterior à circunferência. Após intervenção da investigadora, os 

alunos relembraram os conceitos referentes à posição relativa entre uma reta e a 

circunferência. Na sequência desta intervenção o grupo desenvolveu a tarefa com bastante 

naturalidade, no entanto na sua justificação, limitam-se a descrever o que acontece quando 𝐹 

percorre a circunferência. 

 

Ficha de trabalho 1 – Tarefas 3, 4 e 5 

A sequência das tarefas 3,4 e 5 apresentava como principal objetivo exercitar nos alunos a 

escrita, utilizando para o efeito a justificação dos conceitos geométricos apresentados. Numa 

fase inicial esperava-se uma definição, ainda que informal, de conceitos, para que fosse 

possível o início da formalização e apropriação do conceito de mediatriz.  

A realização sequencial das tarefas anteriormente descritas, tinha como objetivo conduzir 

o aluno ao conceito de lugar geométrico – mediatriz de um segmento de reta, conjeturando a 

propriedade comum a todos os pontos pertencentes à mediatriz.  

Primeiramente, conforme se pode verificar na figura 25, foi solicitado aos alunos que com 

a ferramenta compasso, disponível no Geogebra, desenhassem uma reta perpendicular a 𝐴𝐵  

que passasse no seu ponto médio, e que fizessem um pequeno relatório onde referissem a 

justificação da construção. Em seguida que marcassem um ponto 𝑃 na reta que acabaram de 

construir e que determinassem a sua distância a cada um dos extremos do segmento 𝐴𝐵. Por 

fim adotassem o mesmo procedimento para outros dois pontos, e, identificassem a 

propriedade comum a todos os pontos. 
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Figura 25 - Tarefa T1_AT3, 4 e 5. 

 

Grupo Inês e João  

Na sequência da leitura da tarefa, o grupo inicia o primeiro passo, o qual consistiam em 

abrir o ficheiro T1_AT3, o João relê a tarefa na tentativa de compreender o que era pedido, 

enquanto a Inês avança. 

Inês: Temos de desenhar primeiro a mediatriz para encontrarmos o ponto 

médio. 

João: Ah, ok, então metemos o centro aqui no meio [apontando com o rato 

para o centro do segmento de reta 𝐴𝐵 , fazemos a mediatriz e onde se 

cruzarem é o ponto médio, é isso?  

O grupo traçou a mediatriz sem recorrer à ferramenta compasso, como era pedido na 

tarefa. 

 Inês: Agora vais ali e desenhas a reta mediatriz. 

 João: Já está. 

 Inês: Pronto, agora temos o ponto médio e desenhamos a reta perpendicular. 

 João: Mas…, reta perpendicular! 

Inês: Pois…, mas nós já desenhamos uma reta perpendicular a 𝐴𝐵 . Está 

mal. Apaga, apaga. Vai à ferramenta compasso e traça uma circunferência de 

centro A e raio 𝐴𝐵  e outra em B e raio 𝐵𝐴 . 

João: Pois é, temos os dois pontos de interseção das circunferências, e já 

podemos traçar a mediatriz. O ponto médio é a interseção da mediatriz com o 

semento de reta  𝐴𝐵.  
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Na figura 26 podemos observar a construção da Inês e do João e na figura 27 a respetiva 

justificação. 

 

 
Figura 26 - Construção da T1_AT3 do grupo da Inês e João. 

 

 
Figura 27 - Justificação da T1_AT3 do grupo da Inês e do João. 

 

Seguidamente, na tarefa 4, os alunos marcaram um ponto 𝑃 qualquer na reta perpendicular a 

𝐴𝐵 . 

Inês: Pronto, já marcamos o ponto, agora temos de determinar a distância a 

cada um dos pontos do extremo do segmento 𝐴𝐵. 

João: Só sei que é igual, agora como é que vamos determinar? O que é que a 

professora quer com isto? 

 Inês: Eu acho que é só o valor. [Chamam a investigadora] 

 Investigadora: Sim. 

João: Queremos determinar a distância, a reta é esta, certo? [apontando com 

o rato para a mediatriz] 

 Investigadora: Sim. 

 João: Coloquei ali o ponto 𝑃, e agora eu sei que a distância é igual. 

 Investigadora: Porquê? 

 João: Porque o ponto 𝑃 está no ponto médio. 

 Investigadora: Está?! 
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João: Hum… não está no ponto médio, está na mediatriz. Então vai ter a 

mesma distância.  

 Inês: Sim, já sabemos isso, mas agora temos de traçar um segmento de reta 

 𝐴𝑃 e outro 𝐵𝑃 e vemos ali qual é a medida. [referindo-se à folha algébrica] 

 João: Também podemos colocar o valor nos segmentos. 

Investigadora: Experimentem movimentar o ponto 𝑃, o que observam? 

João: Os segmentos vão ter sempre a mesma distância [apontando no 

monitor corretamente], pois estão na mediatriz. 

Na figura 28 podemos observar a construção da Inês e do João e na figura 29 a 

justificação da tarefa. 

 
Figura 28 - Construção da T1_AT4 do grupo da Inês e João. 

 

 
Figura 29 - Justificação da T1_AT4 do grupo da Inês e do João. 

 

Por fim, na tarefa 5, os alunos repetiram o processo para mais dois pontos pertencentes à 

mediatriz do segmento de reta 𝐴𝐵, e observaram o que anteriormente já tinham conjeturado, 

conforme se pode verificar na figura 30. 
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Figura 30 - Construção da T1_AT5 do grupo da Inês e João. 

 

 
Figura 31 - Justificação da T1_AT5 do grupo da Inês e do João. 

 

Com a utilização da ferramenta, a Inês e o João conseguem compreender a propriedade e 

revelar a apropriação do conceito de mediatriz. Apresentam dominar o conceito quer na sua 

representação geométrica, quer na verbalização do mesmo, conseguindo estabelecer uma 

relação entre ambos. No entanto no decorrer do diálogo entre os alunos, é notória a falta de 

rigor de linguagem. 

 

Grupo Sofia e Pedro 

Após a leitura da tarefa, o grupo abre o ficheiro T1_AT3, e, iniciam a construção. 

 Sofia: Isto é a mediatriz. [referindo ao solicitado na tarefa] 

 Pedro: Sim, mas temos de utilizar a ferramenta compasso. 

 Sofia: Então, é como desenhamos nas aulas com o compasso normal. 

Os alunos efetuam a construção sem revelar qualquer dificuldade, conforme se pode 

verificar na figura 32. No entanto, na sua justificação, figura 33, omitiram alguns passos da 

construção. 
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Figura 32 - Construção da T1_AT3 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

 
Figura 33 - Justificação da T1_AT3 do grupo da Sofia e João. 

 

 

Seguidamente, na tarefa 4, os alunos marcaram um ponto 𝑃  qualquer na reta 

perpendicular a 𝐴𝐵 , traçaram os respetivos segmentos, ativando as respetivas distâncias, 

que pelo diálogo estabelecido entre eles, mostram saber que são iguais. 
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Figura 34 - Construção da T1_AT4 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

Após leitura da resposta dos alunos, chamou à atenção da investigadora, o facto de os 

alunos inicialmente terem escrito, e, depois riscado, as medidas dos segmentos 𝐴𝑃 = 2,54 e 

𝐵𝑃 = 2.59. Uma vez que, em diálogo, estes mostraram saber que as medidas teriam de ser 

iguais. 

 Sofia: As distâncias têm de ser iguais. 

 Pedro: Sim, mas temos de mostrar na construção. Por isso temos de traçar os 

segmentos e ativar as medidas. 

A investigadora verificou o protocolo de construção e o mesmo está correto, não 

conseguindo identificar o porquê das medidas riscadas. 

 

 
Figura 35 - Justificação da T1_AT4 do grupo da Sofia e João. 

 

Por fim, na tarefa 5, os alunos repetiram o processo, sem qualquer dificuldade, para mais 

dois pontos à sua escolha, e confirmaram a conjetura formulada anteriormente.  

Nas figuras 36 e 37 pode verificar-se a respetiva construção e justificação. 

 

 
Figura 36 - Construção da T1_AT5 do grupo da Sofia e Pedro. 
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Figura 37 - Construção da T1_AT5 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

O grupo revela ter presente o conceito de mediatriz, bem como a sua construção. No 

entanto, durante a realização da tarefa é visível a ausência de rigor de linguagem no que diz 

respeito ao conceito e propriedades da mediatriz. 

 

4.2.2. Descrição e análise da terceira oficina 

Os alunos ocuparam os seus lugares e foi-lhes entregue a parte III da ficha de trabalho 1- 

circunferência e triângulos (Anexo 1). A investigadora ativou o software de gravação, 

enquanto os alunos liam a tarefa.  

A terceira oficina tinha como finalidade construir e identificar o lugar geométrico – 

bissetriz de um ângulo – pelas suas propriedades. A tarefa proposta consiste na construção e 

apresentação do conceito de bissetriz. É espectável que ao realizar esta tarefa de construção 

geométrica, os alunos a tomem como auxílio, e, observem os procedimentos envolvidos e não 

apenas que sigam os passos dados.  

 

Ficha de trabalho 1 – Tarefa 6 

Nesta tarefa foi solicitado aos alunos que, considerando duas semirretas que se intersetam 

num ponto 𝐺, e, com recurso ao Geogebra, construíssem a bissetriz do ângulo. Seguidamente 

marcassem um ponto 𝑃 na bissetriz e, determinassem a distância a cada um dos lados do 

ângulo. Pediu-se aos alunos que repetissem o processo com mais dois pontos à sua escolha. 

Por fim, solicitou-se aos alunos que conjeturassem o observado.  

 

Grupo Inês e João 

Após a leitura da tarefa, a dificuldade sentida prendeu-se com o facto de terem de 

desenhar um ângulo, e, não lhes ter sido dada a amplitude. 

 João: Professora! Como é que nós fazemos? Não está aqui o ângulo. 

 Investigadora: Podem desenhá-lo?! 

João: Sim professora, mas como desenhamos o ângulo? Nós não temos as 

medidas? 

Investigadora: O que é necessário para desenhar um qualquer ângulo? 

 João: Pois…, mas ó professora desenhe-nos lá o ângulo! 
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 Investigadora: Não posso, esqueci-me como se faz! 

 João: Ó professora! 

Investigadora: Vamos pensar…, o que precisamos para construir um 

ângulo? 

 Inês: Duas semirretas. 

 Investigadora: E é suficiente? 

 João: Não, têm de ter a mesma origem. Ah, já sei. 

Os alunos iniciaram a construção do ângulo, no Geogebra, traçando seguidamente a 

bissetriz do mesmo, utilizando a ferramenta “bissetriz “, como poderemos verificar na figura 

38.  

 

 
Figura 38 – Início da construção da T1_AT6 do grupo da Inês e João. 

 

No que diz respeito às medições, e utilizando o Geogebra, o João avança com alguma 

destreza, marca o ponto 𝑃 , e, seguidamente traça duas retas perpendiculares, uma 

perpendicular à semirreta 𝐺𝐵 passando pelo ponto 𝑃, e, outra perpendicular à semirreta 𝐺𝐶 

passando igualmente pelo ponto 𝑃. Seguidamente, marca os pontos de interseção entre as 

semirretas e as retas acabadas de construir, bem como a interseção das retas com a bissetriz, 

esconde as retas e traça dois segmentos de reta, nomeadamente 𝑃𝐷  e 𝑃𝐸 , ativando as 

respetivas medições dos segmentos. Como se poderá verificar nas figuras 39 e 40.  

 

 
Figura 39 - Continuação da construção da T1_AT6 do grupo da Inês e João. 



Parte II – Relatório de Estágio 

 

90 

 

 

 
Figura 40 - Continuação da construção da T1_AT6 do grupo da Inês e João. 

 

Após a conclusão da construção descrita: 

 João: Inês é isso que se pretende, ou não?  

 [Inês ficou em silêncio] 

 João: Achas que não? 

 Inês: Não, acho que não.  

 [Ficando em silêncio por alguns momentos] 

O João concentra-se novamente na leitura da tarefa, lendo todas as alíneas da 

mesma. 

João: Eu acho que está bem Inês, se leres as outras alíneas, parece que faz 

sentido. 

 Inês: Pois parece igual à tarefa 4. [referindo-se à mediatriz] 

 João: Vamos continuar as próximas alíneas e já vemos. 

Os alunos continuam a sua construção, seguindo as orientações das alíneas, e concluem. 

João: Vês, têm todos a mesma distância. Então a distância dos pontos que se 

encontram na bissetriz do ângulo [pausa] Não sei explicar, mas é para dizer 

que para ir aos dois lados do ângulo é igual. 

 Inês: Então é para dizer que a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. 

 

 
Figura 41 - Conclusão da construção da T1_AT6 do grupo da Inês e João. 
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Os alunos justificaram a tarefa conforme se pode verificar na figura 42 

 

 
Figura 42 - Justificação da T1_AT6 do grupo da Inês e João 

 

O João e a Inês apresentam dificuldade na construção do ângulo, por não lhes ser dada a 

amplitude. Ultrapassada esta dificuldade, os alunos desenvolvem a sua construção sem 

qualquer impedimento. Após a construção, surge insegurança nos conceitos, chegando 

mesmo, a Inês, a confundir o conceito de bissetriz com mediatriz, presa ao conceito 

trabalhado na tarefa anterior. A ferramenta foi importante no apoio à verificação e conceito de 

bissetriz, dado que as opiniões dos alunos justificam esse facto, no entanto verifica-se ao nível 

da justificação, dificuldade de expressão com rigor matemático. 

 

Grupo Sofia e Pedro 

Na sequência da leitura da tarefa proposta, os alunos abrem uma nova folha do Geogebra. 

A Sofia pensa ter desenhado um ângulo, traçou uma semirreta com origem no ponto 𝐴 

passando pelo ponto 𝐵 e, posteriormente, traçou outra semirreta com origem no ponto 𝐵 

passando pelo ponto C. 

 Pedro: Isso está certo?! É um ângulo? 

 Sofia: Sim, acho que sim, olha aqui são duas semirretas. 

 Pedro: Sim, mas não se parece com a imagem da tarefa. 

 Sofia: Então, mas podemos traçar a segunda semirreta com origem no ponto 

 𝐴, pronto já está igual. 
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Os alunos mostram não ter presente a noção de ângulo, parece que o necessário para eles 

é que as semirretas se cruzem. A investigadora interagiu com eles levando-os a refletir que as 

semirretas têm de ter a mesma origem.   

 

 
Figura 43 - Início da construção da T1_AT6 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

O grupo continua a construção traçando a bissetriz do ângulo e, posteriormente, a 

marcação do ponto 𝑃. Apresentaram dificuldade na marcação dos pontos nos lados do ângulo. 

Sofia: Então e agora, onde é que marcamos os pontos? Num sítio qualquer da 

semirreta? 

 Pedro: Podemos utilizar os que já lá estão. 

 Sofia: Pois é, não tinha reparado. 

Optando por considerar os pontos 𝐵 e 𝐶 utilizados aquando a construção das semirretas, 

ativam as medidas e verificam que a distância não é igual. A Sofia faz movimentar o ponto 𝐶 

de forma a encontrar a mesma medida que o segmento 𝑃𝐵. Conforme se pode verificar na 

figura 44. Evidenciando, desta forma, dificuldade com a noção de distância entre um ponto e 

uma reta. 

 

 
Figura 44 - Continuação da construção da T1_AT6 do grupo da Sofia e Pedro. 
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Os alunos avançam, considerando mais dois pontos na bissetriz e, continuando a traçar os 

segmentos com extremidades em 𝐵 e 𝐶, respetivamente. Enquanto a Sofia ativava as medidas. 

 Pedro: Sabes Sofia, eu acho que isto está mal. 

Sofia: Pois isto de andar aqui a arrastar os pontos para obter as mesmas 

medidas também não me parece muito correto, mas…  

Pedro: Pois isso não pode ser mesmo, então consideramos que as distâncias 

são diferentes e que não verificamos nenhuma propriedade em comum. 

O grupo apresentou a construção que consta na figura 45. 

 

 
Figura 45 - Conclusão da construção da T1_AT6 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

A Inês e o Pedro revelaram dificuldade na aplicação do conceito de ângulo, bissetriz e 

suas propriedades. Em vários momentos do debate entre o grupo, é percetível a apropriação 

de alguns conceitos, no entanto o grupo não os conseguiu relacionar. A não aplicação da 

noção de distância entre um ponto e uma reta, levou-os a concluir que não verificam nenhuma 

propriedade em comum. Só posteriormente, aquando a realização das entrevistas, e, com o 

apoio da investigadora, os alunos conseguiram resolver a tarefa. 

 

Ficha de trabalho 1– Tarefa 7 

A tarefa 7, conforme se pode verificar na figura 46, apresentava várias construções de 

ângulos, alguns com medidas de lados diferentes, onde era pedido aos alunos, em quais dos 

ângulos apresentados se poderia traçar a bissetriz.  
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Figura 46 – Tarefa T1_AT7. 

 

 

Grupo Inês e João 

Os alunos utilizaram o Geogebra, construíram um ângulo semelhante ao primeiro, 

fornecido na tarefa, traçaram a bissetriz e movimentaram os pontos de forma a obter ângulos 

idênticos aos das restantes imagens. No entanto acharam “estranho” a investigadora ter 

colocado este exercício, porque são todos ângulos, pois independentemente de alguns terem 

os lados diferentes, são ângulos. Concluíram que:  

 

 
Figura 47 - Justificação da T1_AT7 do grupo da Inês e João 

 

O grupo demonstra ter assimilado o conceito de ângulo, bem como as propriedades da 

bissetriz. 

 

Grupo Sofia e Pedro 

Após a leitura da tarefa, os alunos recorrem ao Geogebra, traçando quatro ângulos 

idênticos aos apresentados na tarefa. Seguidamente, traçam as bissetrizes dos respetivos 
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ângulos, e optam por escolher a opção 1 e 7, mas pela análise das gravações, constatou-se que 

os alunos se referem à figura 2, quando indicaram a 7, uma vez que esta não existe na tarefa. 

 A utilização do Geogebra foi correta, obtendo as bissetrizes dos quatro ângulos, no 

entanto os alunos em debate decidem escolher apenas dois. 

 

 
Figura 48 - Justificação da T1_AT7 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

O grupo utiliza corretamente a ferramenta, como apoio à sua resposta, traçando as 

bissetrizes dos quatro ângulos corretamente, mas acaba por escolher só duas opções sem 

deixarem entender o porquê dessa escolha. Levando de certa forma a pensar, que foram 

condicionados pelo tipo de questão, rejeitando por isso opções.  

 

4.2.3. Descrição e análise da quarta oficina 

A quarta oficina tinha como finalidade debater o conceito de circuncentro. Através da 

construção no Geogebra, previamente fornecida. Os alunos poderão explorá-la, de forma, a 

encontrarem medidas, arrastar, por exemplo, um ponto do triângulo, elaborar novas 

construções e argumentar afirmativamente face à questão colocada. Seria espectável que os 

alunos utilizassem ainda o conceito de lugar geométrico para justificarem as suas respostas. 

Uma vez que ao utilizarem o conceito de lugar geométrico, estamos a utilizar propriedades 

inerentes à construção fornecida. Possibilitando, de certa forma, que os alunos se desprendam 

do caso particular, generalizando uma propriedade, caso geral. 

Os alunos ocuparam os seus lugares e foi-lhes entregue a parte I da ficha de trabalho 2- 

circunferência e triângulos (Anexo 2). A investigadora ativou o software de gravação, 

enquanto os alunos liam a tarefa.  

 

Ficha de trabalho 2 – Tarefa 1 

Na tarefa 1 da ficha 2 são apresentados vários conceitos, sobre os quais é pretendido que 

os alunos conjeturem, nomeadamente, o ponto 𝐸 ser o ponto de interseção das mediatrizes e 

estar a igual distância dos vértices.  
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Figura 49 - Construção fornecida aos alunos na T2_AT1. 

 

Grupo Inês e João 

Após a leitura da tarefa e a realização do primeiro passo, que consistia em abrir o ficheiro 

T2_AT1, a Inês sussurra ao João, dizendo-lhe que já tinham feito um exercício igual em sala 

de aula. Os alunos, em jeito de confirmação, optam por traçar três segmentos de reta do ponto 

𝐸 aos três vértices do triângulo, confirmando que as distâncias são iguais. 

 

 
Figura 50 - Construção da T2_AT1 do grupo da Inês e João. 

 

Após a construção o grupo fica indeciso relativamente à justificação. 

 João: Na justificação é só dizer que sim. 

 Inês: Achas, justificamos só assim? 

João: Espera, isto não é um triângulo equilátero? [enquanto apontava para 

um dos triângulos obtidos, depois de traçar os segmentos de reta] 

Inês: Não, eu acho que é porque é a mediatriz, e a mediatriz encontra o ponto 

médio. 

João: Pois não, não é um triângulo equilátero. [enquanto confirmava no 

Geogebra, a outra medida do lado do triângulo que julgava ser equilátero] 

Então é isso que disseste e já está. 
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 Ainda apreensiva com a justificação, a Inês informa o colega que vai colocar à frente, 

entre parêntesis, que utilizaram os três segmentos de reta para chegarem à conclusão, ao que o 

João acha que não é necessário, mas se ela faz questão então que colocasse. 

 

 
Figura 51 - Justificação da T2_AT1 do grupo da Inês e João. 

 

Grupo Sofia e Pedro 

 O grupo procedeu à leitura da tarefa, abrindo de seguida o ficheiro T2_AT1. Os 

alunos desenham os respetivos segmentos e ativam as medidas, respondendo à questão com 

base no que observam. 

 

 
Figura 52 - Construção da T2_AT1 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

 
Figura 53 - Justificação da T2_AT1 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

A ferramenta apresenta-se fundamental na análise, pesquisa e verificação das conclusões 

formuladas pelos alunos. Ambos os grupos utilizaram corretamente a ferramenta, verificando 

o pretendido, ainda assim, os alunos continuam a revelar dificuldade no relacionamento de 

conceitos para elaboração de uma justificação rigorosa. 
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Ficha de trabalho 2 – Tarefa 2 

Nesta tarefa é expectável que os alunos relacionem conceitos já assimilados, na sua 

justificação. Sabendo que o encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro, e, é também 

o centro da circunferência que circunscreve o triângulo, na primeira alínea da tarefa os alunos 

irão construir o circuncentro. Na segunda alínea, os alunos deverão justificar afirmativamente, 

uma vez que a distância do circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes, aos vértices do 

triângulo são iguais. Assim, as distâncias 𝑂𝐴, 𝑂𝐸 e 𝑂𝑀 são raios da circunferência. 

Porém, não se pretende repetir procedimentos para reforçar o conceito geométrico, mas 

sim utilizá-las, com o intuito de apoiar o aluno na construção do seu conhecimento, dando 

sentido às suas respostas.  

 

Grupo Inês e João 

Após a leitura da tarefa, o grupo é unânime quanto à construção de um triângulo, bem 

como à construção das mediatrizes, obtendo o ponto de interseção 𝑂 . Seguidamente à 

sequência de construção solicitada, traçam a circunferência de centro 𝑂 e raio 𝑂𝐴, sem 

qualquer dificuldade. Apresentando a construção da figura 54. 

 

 
Figura 54 - Construção da T2_AT2 do grupo da Inês e João. 

 

Na sequência da tarefa, os alunos teriam de verificar se os pontos 𝑀 e 𝐸 pertencem à 

circunferência que tinham acabado de construir e justificar porquê. 

Tanto o João como a Inês após a leitura da tarefa, responderam de imediato que sim, no 

entanto o João diz à Inês que não sabe porquê, a Inês responde-lhe que acha que é pelo facto 

de o triângulo estar inscrito na circunferência, e, 𝑂𝐴, 𝑂𝐸, 𝑂𝑀 são raios da circunferência. O 

João acabou por confessar à colega que não lhe apeteceu pensar. Na figura 55, podemos 

verificar a justificação dada pelo grupo. 

 



Parte II – Trabalho de Investigação 

99 

 

 
Figura 55 - Justificação da T2_AT2 b) do grupo da Inês e João. 

 

Grupo Sofia e Pedro 

Os alunos leram a tarefa e iniciaram a construção seguindo todos os passos referidos na 

mesma, sem qualquer dificuldade, conforme se pode verificar na figura 56.  

 

 
Figura 56 - Construção da T2_AT2 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

Posteriormente os alunos teriam de verificar e justificar se os pontos 𝑀 e 𝐸 pertencem à 

circunferência anteriormente obtida. 

Após um momento de observação, o grupo procede à medição da distância do ponto de 

encontro das mediatrizes aos vértices do triângulo, e, verificam que são iguais, afirmando que 

os pontos pertencem à circunferência.  

 

 
Figura 57 - Justificação da T2_AT2 b) do grupo da Sofia e Pedro. 

 

Qualquer um dos grupos, com o apoio da ferramenta, efetuou a construção com 

naturalidade. Efetuando posteriormente a medição das distâncias, do ponto 𝑂 a cada um dos 

vértices do triângulo, argumentando, na sua justificação, afirmativamente, que a 

circunferência passa pelos três ponto 𝐴, 𝑀, e 𝐸, uma vez que, a distância do ponto de 

encontro das mediatrizes, aos vértices do triângulo são iguais. A Inês refere em diálogo com o 

João que são os raios da circunferência circunscrita. 

É notório que, qualquer um dos grupos, continuam a não utilizar os conceitos adquiridos 

nas suas justificações.   
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Ficha de trabalho 2 – Tarefa 3 

As estratégias de resolução podem variar de aluno para aluno. Centrando-nos no recurso 

utilizado, conseguiremos perceber que as ferramentas disponíveis induzem ou influenciam as 

estratégias a seguir. Na figura 58 podemos visualizar a tarefa proposta aos grupos de trabalho.  

 

 
Figura 58 – Tarefa T2_AT3 

 

Grupo Inês e João 

O grupo foi lendo a tarefa e, em simultâneo, observando a construção que tinham 

efetuado na tarefa anterior. Após a leitura da primeira frase a completar, e, tendo em conta as 

frases fornecidas para as completar, os alunos discutiram entre si. 

 Inês: É a pertence ao interior do triângulo. 

 João: É impossível pertencer ao exterior. 

 Inês: Porque dizes que é impossível? 

João: Então repara [enquanto apontava para a construção], tens ali um 

triângulo acutângulo e o ponto está no interior. 

 Inês: Mas… 

 João: Calma… 

O João pede à Inês para ter calma, e, com a intenção de a ajudar a compreender, decide 

fazer novas construções, com os três triângulos diferentes, um acutângulo, um retângulo e 

outro obtusângulo, e, mostra à colega onde se situa o ponto de interseção.  

Inicialmente, a estratégia pensada pelo João era arrastar os vértices do triângulo 

construído na tarefa 2, de forma a obter os triângulos pretendidos e visualizar onde se 

encontrava o ponto de interseção das mediatrizes. A alteração de estratégia prendeu-se com o 

facto de a colega não estar a conseguir compreender, achando ele que ao colocar os três 
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triângulos lado a lado ela iria conseguir visualizar de outra forma, conforme mostra a figura 

59. 

 

    
Figura 59 – Construção da T2_AT3 do grupo da Inês e João. 

 

 
Figura 60 – Resposta da T2_AT3 do grupo da Inês e João. 

 

O João apropriou-se da ferramenta, e das suas funcionalidades, alterando a sua estratégia 

inicial de resolução, no sentido de apoiar a colega na compreensão da tarefa. 

 

Grupo Sofia e Pedro 

Após a leitura da tarefa, os alunos recorrem à última construção conforme sugerido na 

tarefa, movimentam um dos vértices do triângulo, por forma a obterem o tipo de triângulo 

pretendido e, através da observação direta, completaram as frases da tarefa. Na figura 61, 

podemos observar a resposta do grupo à tarefa. 

 

 
Figura 61 - Resposta da T2_AT3 do grupo da Sofia e Pedro. 
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O software Geogebra, e a construção fornecida pela investigadora, foram determinantes 

na resolução da tarefa. A Sofia e o Pedro limitaram-se a mover um dos vértices do triângulo, 

de forma a obter o triângulo pretendido, e após observação, qualquer um dos elementos do 

grupo foi unânime na resposta.  

 

Ficha de trabalho 2 – Tarefa 4 

Na tarefa 4 pretende-se uma construção de uma circunferência que contém os vértices da 

estrela, com a intenção de verificar a apropriação, por parte dos alunos, do conceito 

apresentado. A estrela é construída à custa de dois triângulos equiláteros.  

Para iniciar a tarefa, os alunos abrem o ficheiro T2_AT4 previamente gravado no 

computador de trabalho. 

No que diz respeito à construção, os alunos podem construir as mediatrizes de um dos 

triângulos e, posteriormente, marcar o ponto de interseção das mesmas, o circuncentro, que 

será o centro da nossa circunferência circunscrita, que contém os vértices do triângulo 

inicialmente escolhido.  

Os alunos poderão argumentar, o facto de a mediatriz de um segmento de reta, ser o lugar 

geométrico dos pontos que equidistam dos extremos desse segmento, encontrando as 

mediatrizes dos lados do triângulo. O ponto de interseção das mediatrizes equidista dos 

vértices, então a distância do ponto de interseção ao vértice é o raio da circunferência. Na 

figura 62, podemos observar a construção fornecida aos alunos. 

 

 
Figura 62 - Construção fornecida aos alunos T2_AT4 
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Grupo Inês e João 

O grupo começou por ler a tarefa e realizar o primeiro passo que era abrir o ficheiro 

T2_AT4, que se encontrava previamente gravado no computador. Após a visualização da 

imagem, o grupo foi unânime em decidir que teriam de traçar mediatrizes. Quando o João se 

preparava para traçar as mediatrizes dos lados dos dois triângulos, a Inês disse-lhe que 

bastava fazer de um triângulo. No entanto, na justificação acabam por referir que acharam as 

mediatrizes de cada lado dos triângulos, conforme se pode verificar na figura 63. 

Seguidamente marcaram o ponto de interseção e desenharam a circunferência de cento 𝐻 e 

raio 𝐻𝐶. 

 

 
Figura 63 - Construção da T2_AT4 do grupo Inês e João. 

 

 
Figura 64 - Justificação da T2_AT4 do grupo da Inês e João. 

 

O grupo resolve a tarefa com o apoio da ferramenta, demonstrando conhecimento dos 

conceitos envolvidos, no entanto, na justificação limitaram-se a descrever a construção. 

 

Grupo Sofia e Pedro 

Após a leitura da tarefa, o grupo iniciou o primeiro passo que consistia em abrir o ficheiro 

T2_AT4, que se encontrava gravado no computador. Da análise do diálogo estabelecido entre 
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o grupo, verificou-se uma decisão unânime em traçar duas mediatrizes, pois assim facilmente 

obteriam o ponto de interseção e poderiam traçar a circunferência.  

 

Obtendo a construção que se apresenta na figura 65, bem como a referida justificação na 

figura 66. 

 

 
Figura 65 - Construção da T2_AT4 do grupo Sofia e Pedro. 

 

 
Figura 66 - Justificação da T2_AT4 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

A Sofia e o Pedro utilizaram a ferramenta naturalmente, obtendo a sua construção. Na 

justificação, à semelhança do grupo anterior, limitaram-se a descrever a construção. Na 

descrição, os alunos referem que encontraram a mediatriz de 𝐶𝐺 , no entanto, após análise 

dos dados por parte da investigadora, é de salientar que pretender referir-se a 𝐶𝐵 .  

 

4.2.4. Descrição e análise da quinta oficina 

A quinta oficina apresenta a mesma finalidade da quarta oficina, mas agora centrando os 

alunos no conceito de incentro. As bissetrizes de um triângulo, intersetam-se num ponto que é 

equidistante aos lados do triângulo, este ponto denomina-se por incentro, e, é o centro de uma 

circunferência inscrita no triângulo, tangente a cada um dos três lados.   
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Os alunos ocuparam os seus lugares e foi-lhes entregue a parte II da ficha de trabalho 2- 

circunferência e triângulos (Anexo 2). A investigadora ativou o software de gravação, 

enquanto os alunos liam a tarefa.  

 

Ficha de trabalho 2 – Tarefa 5 

Na tarefa 5, que se poderá visualizar na figura 67, e, com recurso a uma construção 

previamente fornecida, os alunos devem identificar uma única solução das quatro fornecidas e 

justificar devidamente a sua escolha. Numa primeira observação, a construção apresenta 

todos os elementos visuais que levam a uma resposta quase imediata. A definição da bissetriz 

é conhecimento necessário à resolução da tarefa. 

 

 
Figura 67 - Tarefa T2_AT5 

 

Grupo Inês e João 

Os alunos iniciam a tarefa com a leitura atenta da mesma, seguida da abertura do ficheiro 

T2_AT5, previamente gravado no computador de trabalho. Começaram por identificar, 

através da observação, todas as opções como corretas. Não convictos da sua escolha, optaram 

por chamar a investigadora.  

 João: Professora, temos de escolher só uma opção não é? 

 Investigadora: Sim. 

 Inês: Mas na construção eu consigo observar mediatrizes e bissetrizes! 
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Investigadora: Tens a certeza? Podes confirmar o teu raciocínio, porque não 

utilizas a ferramenta? [referindo-se ao Geogebra] 

João: Não pode ser Inês, porque esta distância não é igual, repara… 

[enquanto efetua a verificação, conforme se pode observar na figura 68.] 

 

 
Figura 68 - Construção da T2_AT5 do grupo da Inês e João. 

 

 João: A resposta correta é a b). 

 

 
Figura 69 - Justificação da construção T2_AT5 do grupo da Inês e João. 

 

No início da tarefa, a Inês usou a representação visual, podendo de certa forma, ter 

utilizado a ferramenta com a intenção de confirmar a sua suposição. O João, mostrando ter 

presente o conceito de mediatriz, confrontado com a dúvida da colega, utiliza uma 

funcionalidade da ferramenta, que consiste na medição de segmentos, justificando que não é a 

mediatriz. A observação, atenta, da construção fornecida, em articulação com o conceito de 

incentro, conduz os alunos à resposta correta.   

 

Grupo Sofia e Pedro 

Na sequência da leitura da tarefa, os alunos abriram o ficheiro T2_AT 5, já anteriormente 

gravado no computador pela investigadora. Ao observarem a construção os alunos decidem 

escolher a opção b), bissetrizes, no entanto decidem confirmar. 

Sofia: Pedro vamos confirmar se a nossa escolha está correta. Olha aqui, se 

traçarmos as bissetrizes elas vão coincidir com as que a professora dá.  

Pedro: Então está certo. 
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Figura 70 - Justificação da construção T2_AT5 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

Com o apoio da ferramenta, o grupo consegue resolver a tarefa, contudo, continuam a 

revelar falta de rigor nas suas justificações. Por vezes recorrem apenas à visualização e 

tentam tirar conclusões a partir dessa observação. Esta abordagem mostra alguma falta de 

rigor na tomada de decisões. 

 

Ficha de trabalho 2 – Tarefa 6 

Na tarefa 6 da ficha de trabalho 2, com recurso à construção fornecida na tarefa 5, foi 

pedido aos alunos que observassem a interseção das três retas. Atribuíssem a esse ponto de 

encontro o nome de 𝐼. Seguidamente foram questionados acerca da possibilidade de construir 

uma circunferência que “toca” em cada um dos lados do triângulo 𝐴𝐵𝐶 , ou seja, que fosse 

tangente a cada um dos três lados. Foi também solicitado que justificassem devidamente a 

resposta.  

 

Grupo Inês e João 

Na sequência da leitura da tarefa, e observação da construção fornecida, os alunos são 

perentórios ao dizer que não é possível, ainda assim avançam com uma estratégia de 

confirmação. 

 João: Não é possível, mas vamos construir. 

 Inês: É impossível. 

 Investigadora: Têm a certeza! Como é que se obtém o incentro? 

 Inês: é o ponto de interseção das bissetrizes. 

Investigadora: Sim. E a partir desse ponto consigo traçar uma circunferência 

tangente aos lados do triângulo? 

Inês: Sim. 

Investigadora: E como se chama essa circunferência? 

João: Inscrita. 

Investigadora: Boa, é isso que se pretende nesta tarefa. 

 

Depois de algum tempo de reflexão, os alunos optam pela medição da distância do 

incentro em relação a cada um dos vértices do triângulo, e apresentam a sua justificação 
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baseada no que observam, segmentos com medidas diferentes, conforme se pode verificar na 

figura 71. Colocando completamente de parte o conceito de incentro. 

 

 
Figura 71 - Construção da T2_AT6 do grupo da Inês e João. 

 

 
Figura 72 - Justificação da T2_AT6 do grupo da Inês e João. 

 

Na sequência do diálogo estabelecido entre os alunos e a investigadora, conseguimos ter a 

perceção que os alunos têm presente os conceitos, no entanto não conseguiram estabelecer 

relação entre os conceitos e o que era solicitado na tarefa. Eventualmente, pelo facto de 

pensarem que a circunferência passa pelos três vértices do triângulo e não conseguirem 

estabelecer relação com a noção de tangencia.  

 

Grupo Sofia e Pedro 

Os alunos iniciam a tarefa com a leitura atenta da mesma, seguida da abertura do ficheiro 

com a construção apresentada na tarefa 5, T2_AT5. Os alunos iniciam o debate sobre a tarefa. 

 Pedro: Isto é impossível.  

 Sofia: Achas, então é impossível. E como é que justificamos. 

 Pedro: Não sei, só sei que é impossível. 

A Sofia inicia a resposta dizendo que não é possível. Observando por alguns momentos a 

construção, na esperança de encontrar uma justificação, diz ao colega. 

Sofia: Espera lá, não é possível na circunferência circunscrita, mas nós não 

queremos essa, queremos a outra. 

Pedro: Qual? 

Sofia: A inscrita é dentro do triângulo, toma atenção ao que vou fazer.  
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A Sofia explica ao colega, enquanto avança com a construção, que a circunferência 

pretendida tem de tocar os lados do triângulo num ponto. Começa por traçar uma reta 

perpendicular ao lado 𝐴𝐵 do triângulo que passe no incentro. Seguidamente marca o ponto de 

interseção, o ponto 𝐽. Posteriormente, com a ferramenta traçar circunferência, traça uma 

circunferência de cento 𝐼 e raio 𝐼𝐽 . Conforme se pode verificar na figura 73. 

 

 
Figura 73 - Construção da T2_AT6 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

 
Figura 74 - Justificação da T2_AT6 do grupo da Sofia e Pedro. 

 

A Sofia, após observação atenta da construção fornecida pela investigadora, conseguiu 

pensar de forma a traçar a circunferência tangente, apropriando-se da ferramenta, prosseguiu 

com uma correta construção. No entanto, os restantes alunos não conseguiram ter esta 

perceção, pois estão a considerar a circunferência circunscrita. 

 

4.2.5. Descrição e análise da sexta oficina 

Esta oficina apresenta como finalidade a demonstração de apropriação dos conceitos 

anteriormente trabalhados. Esperando que a linguagem utilizada apresente maior rigor. 

Os alunos ocuparam os seus lugares e foi-lhes entregue a ficha de trabalho 3- 

circunferência e triângulos (Anexo 3). A investigadora ativou o software de gravação, 

enquanto os alunos liam a tarefa.  
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Ficha de trabalho 3 – Tarefa 1  

Na tarefa, descrita na figura 75, é esperado que seja utilizado o conceito de mediatriz, seja 

encontrado o circuncentro, que é o ponto de interseção das mediatrizes, que se encontra à 

mesma distância dos vértices do triângulo. 

 

 
Figura 75 - Tarefa T3_AT1 

 

Grupo Inês e João 

O grupo começou por ler a tarefa 1 e realizar o primeiro passo que consistia em abrir o 

ficheiroT3_AT1, que se encontrava previamente gravado no computador. Enquanto a Inês 

relia a tarefa, o João iniciou a construção sem a colega se aperceber. Começou a unir os 

pontos 𝐴, 𝐵 e 𝐶, obtendo um triângulo, traçou as mediatrizes dos lados e marcou o ponto de 

interseção das mesmas, ponto 𝐷, e, disse. 

 João: Olha, já está quase, deu isto! 

 Inês: E o que fizeste? 

João: Fiz as mediatrizes, Agora olha, [enquanto seleciona no Geogebra a 

ferramenta “circunferência, centro, ponto”, definindo com centro da 

circunferência o ponto 𝐷e raio 𝐷𝐵 ] Pronto já está! 

O João revela ter presente os conceitos inerentes à resolução da tarefa, e, com o apoio da 

ferramenta, desenvolveu toda a construção sem a interação da colega.  
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Figura 76 - Construção da T3_AT1 do grupo da Inês e João. 

 

 
Figura 77 - Justificação da T3_AT1 do grupo da Inês e João. 

 

O grupo, nomeadamente o João, revela saber os conceitos de circunferência circunscrita a 

um triângulo, utilizando a ferramenta no estabelecimento de propriedades relativas ao 

circuncentro. No entanto, apesar de alguma insistência por parte da investigadora, o grupo 

limita-se a descrever a construção, não a justificando. 

 

Grupo Sofia e Pedro 

Após a leitura da tarefa, o grupo abriu o ficheiro T3_AT1. O grupo ficou um pouco 

apreensivo com a tarefa, sem saber como poderiam construir a circunferência. Optaram por 

chamar a investigadora. 

 Sofia: Professora, não sabemos como podemos construir a circunferência. 

 Investigadora: O que é uma circunferência? 

Pedro: Então, circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que 

estão à mesma distância de um ponto, que é o centro da circunferência. E 

essa distância é igual ao raio. 

Investigadora: O que é que precisam de encontrar? [os alunos ficaram 

pensativos] 

A investigadora afastou-se para não inibir o seu raciocínio, reparando posteriormente que os 

alunos optaram por não resolver a tarefa. O grupo não conseguiu relacionar a representação 

dada com a construção pretendida. No entanto, durante a realização da entrevista, e, com o 

apoio da investigadora, os alunos conseguiriam resolvê-la. 
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Ficha de Trabalho 3 – Tarefa 2 

Na tarefa, descrita na figura 78, é esperado que os alunos relacionem o incentro e 

circuncentro num triângulo equilátero, conjeturando que neste caso em particular os mesmos 

são coincidentes. O mesmo não se verifica para os restantes tipos de triângulos.  

 

 
Figura 78 - Tarefa T3_AT2 

 

Grupo Inês e João 

Após leitura e análise da tarefa, o grupo realizou o primeiro passo que consistia em abrir 

o ficheiro T3_AT2, e, posteriormente entrou em diálogo: 

 João: Circuncentro, sabes o que é Inês? 

 Inês: Sim, sei. 

 João: Então o que é? 

 Inês: Tens de traçar as mediatrizes. 

 João: E marcar o ponto de interseção. 

 Inês: Sim, então e agora o incentro? 

 João: É a mesma coisa mas com bissetrizes. 

 Inês: Mas é o mesmo ponto?  
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 João: Claro, mas porque é um triângulo equilátero, se fosse outro não dava. 

Inês: Então, mas agora temos de desenhar duas circunferências diferentes, 

uma inscrita e outra circunscrita. 

 João: Não é só uma. 

 Inês: Então porque é pedido duas? Se calhar fizemos alguma coisa errada. 

 João: Não fizemos nada Inês, calma. 

 Inês: Mas não pode ser a mesma circunferência. 

 João: Sim, ok, mas o incentro é o mesmo que o circuncentro porque é um 

 triângulo equilátero. 

Inês: Então vamos pensar, circunferência circunscrita é por fora e 

circunferência inscrita tem de ser por dentro do triângulo. Por isso não pode 

ser a mesma. 

João: Então uma vai ser daqui aqui [enquanto marca o centro da 

circunferência no ponto 𝐴 e raio 𝐴𝐸], e a outra vai ser daqui aqui [marca o 

ponto 𝐶 e marca o centro da circunferência no ponto 𝐴 e raio 𝐴𝐶]. Já está 

Inês, vês são diferentes. 

O grupo elaborou uma construção correta, começando por traçar as mediatrizes dos lados 

dos triângulos, encontrando o circuncentro, o ponto 𝐴, seguidamente em jeito de confirmação, 

que o circuncentro seria o mesmo que o incentro, traçaram as respetivas bissetrizes. 

Posteriormente, traçam uma reta perpendicular ao lado 𝐸𝐹 que passa no ponto 𝐴, obtendo o 

ponto 𝐶. Com o comando circunferência, traçam a circunferência circunscrita, de centro 𝐴 e 

raio 𝐴𝐸, seguida da circunferência inscrita, de centro 𝐴 e raio 𝐴𝐶.  

Nas figuras 79, 80 e 81, mostram a construção efetuada pelo grupo, bem como as respetivas 

justificações. 

 

 
Figura 79 - Construção da T3_AT2 do grupo Inês e João. 
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Figura 80 - Justificação da T3_AT2 c) do grupo da Inês e João. 

 

 
Figura 81 - Justificação da T3_AT2 d) do grupo da Inês e João. 

 

  

Grupo Sofia e Pedro 

O grupo começou por ler a tarefa e, realizar o primeiro passo que consistia em abrir o 

ficheiro T3_AT2, que se encontrava no seu computador. Comentando um com o outro. 

 João: Esta é fácil! 

 Sofia: Pois é. 

O grupo da Sofia e do Pedro, à semelhança do anterior, seguiu uma sequência correta de 

construção, começando por traçar as mediatrizes dos lados dos triângulos, encontrando o 

circuncentro, o ponto 𝐶, seguidamente traçaram as respetivas bissetrizes. Observando que o 

circuncentro e incentro são coincidentes no ponto 𝐶 . Posteriormente, traçam uma reta 

perpendicular ao lado 𝐸𝐹  que passa no ponto 𝐶 , obtendo o ponto 𝐴 . Com o comando 

circunferência, traçam a circunferência circunscrita, de centro 𝐶  e raio 𝐶𝐸 , seguida da 

circunferência inscrita, de centro 𝐶 e raio 𝐶𝐴.  

Desta forma, os alunos elaboraram a construção com o intuito de obter o circuncentro e 

incentro, bem como as respetivas circunferências, sem qualquer dificuldade, conforme se 

pode verificar na figura 82. 
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Figura 82 - Construção da T3_AT2 do grupo Sofia e Pedro. 

 

Na justificação, o grupo acaba por contemplar uma única resposta às duas questões 

apresentadas, conforme se pode verificar na figura 83. 

 

 
Figura 83 - Justificação da T3_AT2 c) e d) do grupo da Sofia e Pedro. 

 

Qualquer um dos grupos não apresentou dificuldade na construção pretendida, poderá 

depreender-se que assimilaram os conceitos e propriedades que têm vindo a ser trabalhadas. 

O que fez com que a construção da circunferência circunscrita e circunferência inscrita 

também se demonstrasse uma noção adquirida e de fácil construção. Os alunos, por se 

mostrarem à vontade com a ferramenta, demoraram pouco tempo de execução e 

demonstraram empenho na realização da tarefa. O Geogebra permitiu criar uma tarefa 

simples e clara para atingir a conclusão desejada. Os alunos reagiram bem, executando-a com 

entusiasmo e motivação. 

  

4.2.6. Descrição e análise da sétima oficina 

Esta oficina tinha como finalidade a resolução de um problema, aplicando para o efeito os 

conceitos anteriormente trabalhados a um contexto real.  

Os alunos ocuparam os seus lugares e foi-lhes entregue a ficha de trabalho 4- Avaliação 

(Anexo 4). A investigadora ativou o software de gravação, enquanto os alunos liam a tarefa.  

 

Tarefa de avaliação 

Os alunos realizaram, após as seis oficinas que envolveram tarefas de investigação, uma 

questão de avaliação, que continha duas partes diretamente relacionas com as propriedades e 

conceitos anteriormente trabalhados. Esta tarefa consistia num problema associado à vida real, 

onde foi solicitado o apoio dos alunos na sua resolução. 

Na parte I da questão, os alunos, teriam de descobrir o circuncentro. Na parte II os alunos 

teriam de construir uma circunferência circunscrita, bem como apresentar a distância no mapa 

entre o pavilhão e a localidade de Avanca, ou seja, o raio da circunferência. O problema seria 

resolvido com recurso ao Geogebra. A Figura 84 apresenta o enunciado do problema.  
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Figura 84 - Tarefa de avaliação. 

 

Grupo Inês e João 

A Inês e o João responderam com alguma destreza à questão, afirmando não terem 

sentido qualquer tipo de dificuldade. Começaram por marcar os pontos referentes às três 

localidades, seguido da construção do triângulo, cujos vértices eram as localidades. Traçaram 

as mediatrizes dos lados do triângulo e encontraram o ponto de interseção das mediatrizes, o 

circuncentro. Seguidamente esconderam todas as construções efetuadas, como podemos 

visualizar na figura 85. 

 

 
Figura 85 - Resposta à parte I da questão de avaliação do grupo da Inês e João. 

Seguidamente traçaram uma circunferência, com cento no ponto 𝐷 e raio 𝐷𝐸, construindo a 

circunferência circunscrita. Posteriormente, ativando a medição do segmento, obtêm a 

distância pretendida. Conforme se pode verificar nas figuras 86 e 87. 
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Figura 86 - Resposta à parte II a) da questão de avaliação do grupo da Inês e João. 

 

 
Figura 87 - Resposta à parte II b) da questão de avaliação do grupo da Inês e João. 

 

 

 

Grupo Sofia e Pedro 

A Sofia e o Pedro inicialmente mostraram alguma dificuldade na realização do problema. 

Releram calmamente o problema e, cautelosamente iniciaram a construção, marcando os três 

ponto referentes às localidades. 

Pedro: Temos de traçar uma circunferência. 

Sofia: Calma, assim era igual à tarefa que não fizemos. 

Pedro: E não é. 

Sofia: Não, temos de descobrir o ponto que esteja à mesma distância das 

localidades, então temos de traçar as mediatrizes. 

A Sofia avança com a construção de um triângulo, seguidamente traça as mediatrizes, 

marcando o ponto 𝐷 na interseção das mediatrizes, posteriormente oculta o triângulo. Em 

seguida, traça a circunferência circunscrita e verificando a distância pretendida, através do 

comando medição fornecido pela ferramenta. A figura 88 e 89 apresenta-nos, quer a 

construção quer a resposta ao problema do grupo. 
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Figura 88 - Resposta à parte I e II a) da questão de avaliação do grupo da Sofia e Pedro. 

 

 
Figura 89 - Resposta à parte II b) da questão de avaliação do grupo da Sofia e Pedro. 

 

Com o objetivo de ligar alguns conceitos trabalhados a um contexto real, os alunos com o 

apoio do Geogebra, conseguiram determinar no mapa, o local onde seria construído o 

pavilhão, bem como a distância pretendida. Ambos os grupos conseguiram concluir a tarefa 

com sucesso. No entanto, o grupo da Sofia e do Pedro apresentam, no início, alguma 

dificuldade na sua realização, necessitando ainda de construir o triângulo para avançar com a 

sua construção, ao contrário do grupo da Inês e do João que fizerem o seu entendimento de 

uma forma mais global. 

 

Para ambos os grupos, o Geogebra ajudou a que os alunos efetuassem as suas construções, 

reconhecessem, em determinadas situações, que ainda não tinham adquirido algumas noções, 

a apresentação de tarefas diversificadas, conduzidos a usar diferentes abordagens e 

representações de conceitos, com o intuito de as assimilaram e entenderam. Na realização das 

várias tarefas, o software apoiou os alunos na compreensão dos conceitos inerentes, bem 

como na construção, manuseamento e verificação. Uma vez que, as construções obtidas são 

dinâmicas, e, não estáticas, permitiu aos alunos visualizá-las de diversas formas, facilitando a 
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compreensão do comportamento geométrico dos elementos envolvidos, bem como a 

possibilidade de transformação das mesmas conservando as relações geométricas. 

4.3. Análise das Entrevistas 

Na opinião da Inês, a tecnologia deveria ser utilizada mais vezes em sala de aula, pois 

considera que contribui bastante para a aprendizagem, e, poderá cativar os alunos mais 

despreocupados. Considera ainda, que o que mais gostou foi ter tido a possibilidade de 

praticar de forma diferente, os conteúdos já anteriormente lecionados em sala de aula. 

Achando assim bastante interessante a utilização do Geogebra, reforçando que os professores 

deveriam investir na tecnologia para que os alunos possam utilizá-la mais vezes. 

O João desejava que o software Geogebra fosse implementado nas aulas de matemática 

para cativar mais os alunos a gostarem da disciplina, uma vez que é fácil e intuitivo de utilizar. 

Com o Geogebra é muito mais engraçado aprender matemática, muitos 

alunos vão gostar mais das aulas. (João) 

A Inês e o João revelaram ter gostado de trabalhar com o Geogebra, pois o mesmo 

torna a aprendizagem mais divertida e ajuda quando estamos com alguma dificuldade. 

 

Na opinião da Sofia, os alunos estão habituados a lidar com a tecnologia, pelo que, a 

utilização da mesma em sala de aula faz todo o sentido, considerando mesmo que os alunos se 

sentiriam mais motivados para aprender. Reforça, afirmando que as tecnologias são utilizadas 

diariamente nas salas de aula para projetar matéria, mas os alunos não tiram qualquer proveito 

delas. Achou as tarefas desafiantes e o facto de poder utilizar o Geogebra, contribuiu para a 

construção do seu raciocínio.  

O Geogebra sem dúvida foi um programa interessante para trabalhar os 

conteúdos, que até já tinham sido dados na aula, acho que deviam utilizar em 

sala de aula este e outros programas para outras disciplinas, pois aprender 

ganharia “ uma nova cor”. (Sofia) 

O Pedro gostou de utilizar o software, pois contribuiu para perceber alguns conceitos e 

apoiar na resolução e justificação dos mesmos. Confessa que o que mais gostou foi fazer as 

circunferências no Geogebra, achando engraçado. Também partilha da opinião da colega, ao 

achar que existem boas ferramentas de ensino e que infelizmente não são utilizadas nas aulas. 

A Sofia e o Pedro gostaram de trabalhar com o Geogebra, considerando uma experiência 

muito enriquecedora. 
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4.4. Questionários 

A investigadora forneceu aos alunos um questionário para preenchimento individual. O 

questionário teve como principal objetivo, por um lado, averiguar se os alunos gostaram de 

executar as tarefas e utilizar o Geogebra, e por outro lado, se os alunos compreenderam os 

conteúdos explorados e se consideram importante a utilização da tecnologia em sala de aula, 

em particular no estudo da geometria. 

Questionou-se, no ponto um, se, alguma vez, o aluno utilizou o sofware matemático, 

tendo a resposta sido em todos os casos afirmativa, e, referida a utilização específica do 

Geogebra, em contexto de estudo, quer em casa, quer na sala de aula. 

No ponto dois, foi solicitado a leitura e preenchimento de um quadro, no qual o aluno 

colocava uma cruz numa das quatro opções: DT: Discordo Totalmente; DP: Discordo 

Parcialmente; CP: Concordo Parcialmente; CA: Concordo em Absoluto. O quadro abaixo, 

figura 90, revela as escolhas dos alunos, mostrando que os alunos foram unânimes em 

considerar que o software proporciona uma participação mais ativa no seu processo de 

aprendizagem, sendo assim importante a sua utilização, bem como de outras tecnologias, nas 

aulas de matemática. A maioria considerou que a utilização do Geogebra facilita a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos, nomeadamente a aprendizagem das várias 

propriedades da circunferência e triângulos, estimulando ainda a imaginação e criatividade. 

No ponto três, foi pedida a opinião do aluno sobre a utilização da tecnologia em sala de 

aula, e de que forma a mesma contribui para a aprendizagem de conceitos matemáticos. A 

resposta foi unânime, pois todos os alunos referiram que era importante e motivante a 

utilização da tecnologia em sala de aula.  

“O que gostaste mais na utilização do Geogebra?” e “O que gostaste menos na utilização 

do Geogebra?, foram as questões quatro e cinco. À questão quatro, os alunos responderam 

que: “foi desafiante” e “divertido poder praticar os conteúdos lecionados em aula de uma 

forma diferente”. À questão cinco, e apesar de todos terem gostado da utilização do Geogebra, 

a Inês e a Sofia referiram que, no início, e até dominarem as ferramentas sentiram alguma 

dificuldade. 

De seguida, à questão 6, sobre se o aluno utiliza a tecnologia noutra disciplina, 

responderam negativamente. 

No ponto sete do questionário foram solicitados comentários ou sugestões, tendo todos os 

alunos sugerido a utilização do Geogebra na sala de aula. Em particular, foi referido que este 

software cativa os alunos, motiva-os e estimula a aprendizagem. Tanto assim é que a Sofia 

chega a sugerir que “mais programas do género fossem criados para outras disciplinas”. 
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Figura  90 - Questão 2 do questionário. 
Fonte: Adaptado de (Salvador, 2013) 
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5. Conclusões 

Este capítulo pretende abordar as principais conclusões do estudo. 

Na sequência de toda a investigação, que permitiu refletir sobre o ensino geral da 

matemática e, em particular da geometria, recorrendo para o efeito a um ambiente de 

geometria dinâmica, software Geogebra, com o objetivo de promover aos alunos uma 

participação mais ativa no seu processo de ensino aprendizagem e despertar o seu interesse 

pela geometria. Recorde-se que o estudo pretendia responder às seguintes questões: 

1. Qual a influência do software Geogebra na compreensão e consolidação dos 

conceitos geométricos associados à circunferência circunscrita e inscrita a um 

triângulo? 

2. Qual o papel da ferramenta no fomento e estabelecimento de propriedades 

relativas ao incentro e circuncentro de um triângulo? 

3. Qual a utilidade da ferramenta na motivação e interesse dos alunos no 

contexto da aprendizagem? 

São também evidenciadas algumas limitações ao estudo. 

 

5.1. Conclusões do estudo 

Influência do software de geometria dinâmica, Geogebra, na compreensão e consolidação 

dos conceitos geométricos associados à circunferência circunscrita e circunferência 

inscrita a um triângulo.  

Numa primeira fase do trabalho, os grupos, tinham como principal objetivo construir e 

identificar os lugares geométricos – circunferência, mediatriz e bissetriz – pelas suas 

propriedades. Primeiramente, os grupos revelam dificuldade na compreensão da tarefa. A 

Sofia e o Pedro, por exemplo, na resolução da primeira tarefa chegam mesmo a realizar uma 

construção errada, que após observação, percebem que a mediatriz não é o que procuram. O 

Geogebra começou por ajudar os alunos a constatar que a sua construção estava incorreta, o 

que nas construções de papel e lápis não teria sido tão facilmente detetado. De referir, que o 

facto de os alunos utilizarem o software também lhes criou rotinas, o que por vezes, 

dependendo da forma como a tarefa é apresentada, dificultou as suas respostas. Como 

aconteceu, por exemplo, na resposta à tarefa 1 da ficha de trabalho 3, o grupo da Sofia e do 

Pedro, não conseguiu relacionar a representação dada com a construção pretendida, mas se 

estivesse visível o triângulo, estes já a conseguiram resolver. 
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No decorrer da investigação, foi ainda notório, durante a realização das tarefas, a 

necessidade da utilização rigorosa da matemática, dado que lhes era mais fácil a compreensão 

e diálogo se possuíssem construções efetuadas com rigor. Ao resolver as tarefas, os alunos 

empenhavam-se em perceber as relações entre os objetos geométricos, utilizando a 

terminologia que permitia descrever o que observavam no ecrã ou a dos menus do Geogebra, 

na elaboração das justificações. Segundo Gravina e Santarosa (1990), esta pormenorização 

dos elementos da linguagem matemática contribui, para a compreensão matemática e 

consequentemente para a aprendizagem matemática. 

Os alunos no decorrer das oficinas, procuraram, encontrar significado para as tarefas 

propostas, construindo figuras, fazendo medições e arrastando figuras de forma a verificarem 

variações entre as relações geométricas. Assim, a ferramenta que utilizaram, o Geogebra, 

permitiu-lhes fazer observações, manipulações de forma rápida, ajudando-os a construírem 

significado e a demonstrar a sua compreensão sobre o tema em estudo.  

Deste modo, o Geogebra permite que as construções sejam feitas de forma dinâmica e 

interativa, possibilitando que as técnicas de construção geométricas sejam exploradas com 

mais riqueza de detalhe que as construções de papel e lápis.  

 

O papel da ferramenta no fomento e estabelecimento de propriedades relativas ao 

circuncentro e incentro de um triângulo. 

Na realização das tarefas, os alunos utilizaram o Geogebra, como meio facilitador da 

tarefa, dado que este atribuiu domínio aos alunos no processo de transformação dos objetos. 

Este ambiente dinâmico abrange as construções efetuadas, a observação e análise através 

da possibilidade de arrastamento, permitindo uma exploração de diferentes construções da 

mesma figura, definindo, por exemplo, novas medidas, novos ângulos, novos tipos de 

triângulos, entre outros. Os menus da ferramenta conduzem os alunos, em determinadas 

situações, a pensar como construir novas figuras, analisar o que têm construído e refletir sobre 

as construções que podem obter. Tendo sido este ambiente geométrico, fundamental para 

ajudar os alunos na elaboração das tarefas propostas, desde a construção, transformação dos 

objetos geométricos, até às conclusões sobre as propriedades e relações geométricas. 

Certamente, se os alunos não usufruíssem do Geogebra, teriam estudado as propriedades 

do circuncentro e incentro de um triângulo de outra forma, mas com a ferramenta, eles 

constataram com alguma destreza e rapidez, por exemplo, que o circuncentro de um triângulo 

é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Assim como, o circuncentro de um 

triângulo está à mesma distância dos três vértices do triângulo, e que é determinado pelo 

encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. 



Parte II – Trabalho de Investigação 

125 

 

Segundo Wertsch (1991), é notório que aquando da utilização do ambiente de geometria 

dinâmica, a atividade dos alunos é mediada de forma particular por estas ferramentas. 

Durante as entrevistas, os alunos partilharam da mesma opinião. 

 

Qual a utilidade da ferramenta na motivação e interesse dos alunos no contexto da 

aprendizagem. 

A motivação e interesse dos alunos pela matemática, segundo Ponte (1994), apresenta-se 

como um dos principais problemas de insucesso dos resultados na disciplina de matemática. 

Aulas monótonas e demasiado expositivas, não são encaradas pelos alunos como desafiadoras, 

provocando-lhes o desinteresse. 

A utilização da tecnologia em sala de aula promove ao aluno, através de um ensino 

exploratório, uma aproximação do saber e do processo ensino aprendizagem. Nesta 

metodologia, o aluno deixa de ser estático e passa a ser dinâmico, o professor deixa de ser o 

transmissor, e, assume o papel de mediador, apoiando os alunos a aprender a aprender, a 

desenvolver a autonomia e responsabilidade no processo de aprendizagem. 

No decorrer da investigação foi notória a destreza que os alunos foram adquirindo no 

manuseamento do Geogebra, bem como, no entendimento do mesmo como uma ferramenta 

de auxílio na construção de significado matemático. Os alunos rapidamente colocaram de 

parte o entendimento de tarefas difíceis, para tarefas desafiadoras. 

No que respeita às fases que os alunos seguem na resolução de uma situação geométrica, 

segundo Laborde e Laborde (1992), os alunos em estudo adotaram essencialmente duas. Na 

primeira fase, a compreensão natural das construções, através da observação, dos seus 

elementos fixos ou invariantes, ou seja, que se conservam invariantes para um conjunto de 

transformações. Na segunda, a descoberta das relações de invariância em relação à 

observação anterior. Tendo sido, nesta fase, importante o estímulo, as tarefas de trabalho, a 

reflexão do grupo de trabalho e a intervenção, sempre que necessário, da investigadora. Os 

alunos partiram de tarefas, que consistiam em estudar propriedades e relações geométricas de 

construções. Obtiveram resultados, através da representação de circunferências, mediatrizes, 

bissetrizes, circuncentro, incentro, entre outras, explorando e manipulando numa primeira 

fase de forma natural, posteriormente, investigaram, exploraram, procuraram, com o intuito 

de relacionarem até obterem as respostas às suas tarefas. 
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5.2. Limitações 

Como já anteriormente referido, esta metodologia de ensino, requer tempo e dedicação, o 

que pode ser um obstáculo, uma vez que, cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem, 

requerendo o respetivo tempo para o desenvolvimento do seu trabalho. 

Durante a investigação, o tempo foi uma imposição, dado que os alunos apresentaram 

alguma demora, principalmente na parte inicial, escasseando o tempo para a resolução das 

tarefas de forma mais dinâmica, o que para a investigadora se traduziu numa limitação. 

Outra limitação centra-se no uso da tecnologia em geral, é pertinente que o aluno a 

domine com alguma destreza, para que o desempenho nas tarefas aconteça de forma natural e 

significativa, considerando-a como uma ferramenta no processo ensino aprendizagem.  
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Anexo 1 
 

 

Parte I 

1. Determine os pontos que distam, igualmente, a 2 cm de A e 3 cm de B. Justifica a tua resposta. 

(Abre o ficheiro T1_AT1) 

 
2. Constrói uma circunferência e uma reta secante. Marca um ponto 𝑭 na circunferência. Constrói o 

ponto 𝑮 simétrico a 𝑭 em relação à reta. Ativa o traço do ponto 𝑮 ( com o cursor em cima do 

ponto 𝑮 , lado direito do rato, opção ativar traço). Observa o movimento do ponto 𝑮 quando 

movimentas o ponto 𝑭. Faz um pequeno relatório da tua construção e posteriormente do que 

observas. ( Guarda o ficheiro com o nome T1_AT2) 

 

Parte II 

3. Desenha usando a ferramenta compasso, disponível no Geogebra uma reta 

perpendicular a 𝑨𝑩  que passe no seu ponto médio. Faz um pequeno relatório 

onde justifiques a tua construção. (Abre o ficheiro T1_AT3) 

 

 
 

4. Marca um ponto 𝑷 na reta que acabaste de construir e determina a sua distância a cada um dos 

extremos do segmento 𝑨𝑩 . 

	  

Agrupamento	  de	  Escolas	  Michel	  Giacometti	  

Ano	  Letivo	  2013/2014	  

Matemática	  –	  9º	  ano	  –	  Ficha	  de	  Trabalho	  1	  

Nome	  do	  aluno:	  ____________________________	  	  N.º	  ______	  Turma:	  C	  	  	  Data:	  ___	  /	  __	  /	  2014	  

Objetivos:	  

ü Construir	   e	   identificar	   os	   lugares	   geométricos	   –	   circunferência,	   bissetriz	   de	   um	  
ângulo	  e	  mediatriz	  de	  um	  segmento	  de	  reta	  –	  pelas	  suas	  propriedades.	  

Circunferência,	  

Mediatriz	  e	  Bissetriz	  
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5. Repete o mesmo procedimento para outros dois pontos à tua escolha. Qual a propriedade comum a 

todos os pontos pertencentes à reta.  

 

Parte III 
 

 

6. Na figura abaixo estão representadas duas semirretas que se intersetam no ponto G. 

 

 
Com recurso ao Geogebra, constrói a bissetriz do ângulo desenhado. 

Escolhe um ponto 𝑃 da bissetriz e determina a sua distância a cada um dos lados do ângulo. 

Repete a alínea anterior para outros dois pontos à tua escolha. 

Indica qual a propriedade comum a todos os pontos da bissetriz. 

 

 Guarda a tua construção com o nome T1_AT6. 

Faz um pequeno relatório, onde justifiques a construção. 

 

7. Em qual(is) da(s) figura(s) de ângulo abaixo apresentadas podemos encontrar a bissetriz? 

Justifica a tua escolha.  

 

 
Bom Trabalho!
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Anexo 2 
  

Parte I 

1. Na figura abaixo está representado um triângulo 𝑨𝑩𝑪 , foram construídas três 

mediatrizes, relativamente aos lados 𝑨𝑩 , 𝑩𝑪  e 𝑨𝑪 . É possível afirmar que a 

distância do ponto 𝑬, encontro das mediatrizes, a cada um dos vértices é a mesma? 

Utilizando o software Geogebra, abre o ficheiro T2_AT1. 

 
2. Recorrendo ao software Geogebra, desenha um triângulo 𝑨𝑴𝑬  e as mediatrizes dos 

seus lados. Chama o encontro das mediatrizes de 𝑶. 

a) Com centro em 𝑶 e raio 𝑨𝑶 , traça uma circunferência. Guarda o ficheiro com o 

nome T2_AT2.a) 

b) Os Pontos 𝑴 e 𝑬 pertencem à circunferência que traçaste? Porquê? 

 

3. Investiga… Podes utilizar a construção que efetuaste na tarefa anterior. 

Completa as frases utilizando as seguintes expressões: 

 A – Pertence a um dos lados do triângulo. 
 B – Pertence ao exterior do triângulo. 
 C – Pertence ao interior do triângulo. 
 

 Num triângulo acutângulo o ponto de interseção das mediatrizes ________________. 

 Num triângulo retângulo o ponto de interseção das mediatrizes __________________. 

	  

Agrupamento	  de	  Escolas	  Michel	  Giacometti	  

Ano	  Letivo	  2013/2014	  

Matemática	  –	  9º	  ano	  –	  Ficha	  de	  Trabalho	  2	  

Nome	  do	  aluno:	  ____________________________	  	  N.º	  ______	  Turma:	  C	  	  	  Data:	  ___	  /	  __	  /	  2014	  

Objetivos:	  

ü Construir	   a	   circunferência	   inscrita	   e	   a	   circunferência	   circunscrita	   a	   um	   triângulo	  
dado;	  

ü Efetuar	   construções	   recorrendo	   a	   ambiente	   de	   Geometria	   Dinâmica,	  
nomeadamente,	  Geogebra;	  

ü Exprimir	  ideias,	  resultados	  e	  processos	  matemáticos,	  oralmente	  e	  por	  escrito,	  
utilizando	  notação,	  simbologia	  e	  vocabulário	  próprios.	  

Circunferência	  e	  

Triângulos	  
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 Num triângulo obtusângulo o ponto de interseção das mediatrizes _______________. 

 

4. Utilizando o software Geogebra, abre o ficheiro T2_AT3,traça uma circunferência que 

contenha os vértices da estrela. Descreve a justificação da tua construção. 

 

 
 

 

Parte II 

 

 

5. Com recurso ao Geogebra, abre o ficheiro T2_AT5, observa a construção abaixo 

representada. 

 

A construção representa um triângulo e as suas:  

a) Mediatrizes; 
b) Bissetrizes; 
c) Medianas; 
d) Alturas. 

Justifica a tua escolha. 

 

6. Na construção apresentada na tarefa 5, podemos observar a interseção de três retas. 

Atribui a esse ponto de encontro o nome de 𝑰. É possível construir uma circunferência 

que “toca” em cada um dos lados do triângulo 𝑨𝑩𝑪 , ou seja, que é tangente a cada um 

dos três lados? Justifica e descreve a tua construção.   

Bom Trabalho!
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Anexo 3 
 

 

1. Dados os pontos 𝑨, 𝑩 e 𝑪, determina a circunferência que os contenha.  
Recorre ao software Geogebra, abre o ficheiro T3_AT1 para efetuares a tua construção.  
Faz um pequeno relatório onde justifiques a tua construção. 

 
 

2. Considera o triângulo equilátero 𝑫𝑬𝑭 . Abre o ficheiro T3_AT2. 

 
 

a. Obtém o circuncentro do triângulo. 
b. Obtém o incentro do triângulo. 
c. O que observas relativamente ao circuncentro e incentro do triângulo? 
d. Constrói a circunferência circunscrita e a circunferência inscrita no triângulo 

𝑫𝑬𝑭 . 

Comenta a afirmação, 

“O circuncentro e o incentro de um triângulo são coincidentes.” 

Sugestão: Utiliza a construção obtida na tarefa 2 e move os vértices do triângulo.  

Bom Trabalho!
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Circunferência	  e	  

Triângulos	  
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Anexo 4 
 

 
Parte I 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Estarreja necessita da tua ajuda. 

 

Ele pretende construir um pavilhão gimnodesportivo que sirva as localidades de Avanca, 

Estarreja e Pardilhó. Encontra o local onde se deve construir esse pavilhão de modo que o 

mesmo fique equidistante (considerar a distância do mapa) das três localidades. 

Abre o ficheiro MAPA. 

 

Parte II 

Após encontrares o local onde se deverá construir o pavilhão: 

 

1. Constrói uma circunferência no ponto que acabaste de encontrar e que contenha o 

ponto que representa a localidade de Avanca. 

2.Qual a distância no mapa entre o pavilhão gimnodesportivo e Avanca. 

 

 

 

Bom Trabalho!
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ü Construir	  a	  circunferência	  inscrita	  e	  a	  circunferência	  circunscrita	  a	  um	  triângulo	  
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ü Efetuar	  construções	  recorrendo	  a	  ambiente	  de	  Geometria	  Dinâmica,	  
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Circunferência	  e	  

Triângulos	  
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Anexo 5 
 

 

1. Já, alguma vez, utilizaste um software matemático? Sim       Não   

Em caso afirmativo: 

a) Qual o software que utilizaste? R.: ______________________________________________ 

b) Onde utilizaste? Em casa      Nas aulas      Outro sítio      Onde: _______________________ 

c) Em que contexto? R.:_________________________________________________________ 

2. Marca com X a tua opinião (Onde DT: Discordo Totalmente; DP: Discordo Parcialmente; CP 

Concordo Parcialmente; CA: Concordo em Absoluto) 

 DT DP CP CA 

Achas fácil trabalhar no GeoGebra?     

Achas os comandos do GeoGebra simples e intuitivos?     

Achas que o GeoGebra fomenta o desenvolvimento do raciocínio, fazendo-te pensar mais do que 

numa aula expositiva? 
    

Achas que o GeoGebra facilita a aprendizagem dos conceitos matemáticos?     

Achas que o GeoGebra permite relacionar a geometria com a vida quotidiana?     

Conseguiste conjeturar corretamente as propriedades geométricas pedidas nas fichas de trabalho?     

Achas que o GeoGebra proporciona uma participação mais ativa no processo da aprendizagem?     

Achas o GeoGebra desafiante, estimulando a imaginação e a criatividade?     

Achas que o GeoGebra permite testar mais vezes do que com a utilização do papel e lápis?     

O GeoGebra ajudou-te a aprender várias propriedades da circunferência e triângulos?     

O teu colega de grupo colaborou na equipa?     

Achas importante usar as tecnologias nas aulas de matemática?     

 

 

 

Agrupamento de Escolas 

Michel Giacometti 

 

Data: ____/_____/2014 

Questionário 

Nome:____________________________________  ___________ N.º ___ Turma C   9º Ano 
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3. Qual a tua opinião acerca da utilização da tecnologia em sala de aula? De que maneira é 

que ela contribui para a aprendizagem de conceitos ou propriedades? 

R.:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. O que é que gostaste mais utilização do GeoGebra? 

R.:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. O que é que gostaste menos na utilização do GeoGebra? 

R.:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Utilizas as tecnologias em alguma disciplina? Se sim, qual(ais) disciplina(as)? 

R.:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Comentários ou sugestões: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de (Salvador, 2013) 
 


