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Palavra-chave: Problematizar, programar, inovar
Resumo: Assiste-se a uma crescente necessidade de tornar os nossos alunos
construtores ativos das suas aprendizagens promovendo a consciencialização de que a
aprendizagem não será uma simples receção de informação e de respostas orientadas
mas sim um progresso na aprendizagem de resolução de problemas que os dotará para
uma vida ativa socialmente exigente, capazes de problematizar e de resolver situações
do dia-a-dia.
Neste sentido, programar com o Scratch, pressupõe refletir para criar uma ideia,
compor essa ideia no Scratch, experimentar, formular hipóteses para corrigir os erros e a
partir de uma reação, alterar, revendo o projeto inicial, comprometendo os alunos na
construção do seu conhecimento.
O Projeto MatScratch, como experiência educacional para professores e alunos, mostra
as potencialidades da utilização do Scratch em sala de aula, no estabelecimento de
conexões nos diferentes tópicos matemáticos transversais ao currículo, com outras áreas
curriculares e não curriculares. Inovar a prática pedagógica e motivar os alunos são os
contributos desta ferramenta que prepara os alunos para o desenvolvimento de Skills de
aprendizagem para o século XXI.

1. Introdução
O Projeto MatScrtach, surge em trabalho de articulação entre docentes no âmbito da
participação na Oficina “Exploração e construção de situações de aprendizagem da
Matemática com programação em Scratch no pré-escolar e no 1º ciclo do Ensino
Básico” na Escola Superior de Educação de Setúbal.

Os objetivos deste projeto são:
 Utilizar o computador: programa Scratch, a Internet e outras ferramentas
 Explorar o programa, promovendo a autonomia
 Criar projetos a partir da resolução de problemas
 Comunicar e apresentar os projetos em diferentes contextos
Na fase de implementação desta ferramenta em sala de aula, surgiu um problema:


A turma 31 de 1º ano, não tinha computadores Magalhães e não havia
outros disponíveis na escola

A necessidade de resolver este problema promoveu a articulação entre três turmas da
escola e favoreceu a concretização deste projeto.

Participantes

Projeto MatScratch
cargo

n.º total de participantes

Docente Ana Luísa Pina

Titular turma 13

23

Docente Helena Romano

Titular turma 22

21

Docente Paula Pinto

Titular turma 31

22

Docente Cláudia Nunes

Animação Lúdico Expressiva

45

Encarregados de

Turma13, 22 e 31

66

Educação e Familiares

Figura 1: Participantes no Projeto MatScratch

Na formação dos grupos de trabalho, houve a intenção destes serem constituídos por um
elemento de cada turma e distribuídos pelas diferentes salas de trabalho, tendo em
atenção a especificidade da programação em Scratch e as características individuais dos
alunos.

Primeiro, formaram-se os grupos de trabalho, em “sessão solene” e as docentes
promoveram uma primeira abordagem ao Scratch, para exploração livre. Percebeu-se
que os alunos do primeiro ano, embora não sabendo ler, encontravam estratégias e
decoravam comandos. Todos ficavam admirados por tudo o que conseguiam fazer.
Alguns dedicaram-se a cenários que eram, realmente, verdadeiras obras de arte, outros,
construíram um elevado número de sprites o que dificultou a programação. É de
salientar o valor de cada aluno e sua individualidade na concretização de um trabalho
comum, respeitado por todos.
Para dar continuidade ao MatScratch usaram-se os documentos colocados na plataforma
da formação como a “História do DESCARTES”, contando-a na biblioteca da escola.
Os alunos de cada turma, deitaram-se no chão, olharam para o teto e tentaram localizar
a sua mosca, transmitindo a sua conjetura aos colegas. Foi a partir da dificuldade que
sentiram que partimos para a exploração do referencial cartesiano. Foi muito
interessante perceber que os números racionais negativos são uma realidade matemática
para grande parte dos alunos, justificando que conhecem estes números devido ao
elevador do prédio ou do parque de estacionamento de centros comerciais. Usando o
referencial que construíram, jogaram ao “Jogo da Mosca”. Para tal contámos com a
ajuda da docente da Atividade de Enriquecimento Curricular - Animação Lúdica e
Expressiva, Cláudia Nunes, na criação de uma mosca por aluno. Este jogo consistia
basicamente no posicionamento da mosca no referencial, por um grupo, e um outro
descobria as suas coordenadas ou vice-versa. O entusiasmo e a participação foram
contagiantes! No momento da reflexão foram capazes de verbalizar o que tinham
aprendido e como tinham gostado dos vários momentos da sessão: uns gostaram muito
da história e de estarem deitados no chão; outros gostaram mais do Jogo da Mosca e
outros ainda acharam mais importante descobrir os números no referencial. Alguns
relacionaram de imediato o jogo com o Scratch.

Figura 2: Vivenciar a história do Descartes

Figura 3: “Jogo da Mosca”

Nesta fase do projeto, sentiu-se necessidade de apresentar o Scratch e os benefícios da
sua utilização em sala de aula, aos encarregados de educação, promovendo maior
empenho no acompanhamento das tarefas dos seus educandos. Estes mostraram receio
por não saberem muito de Matemática, receio este que as docentes foram
desmistificando.
Por altura da Festa de Natal em Família, foi sugerido que os projetos se baseassem na
construção de um “Postal de Natal” com algumas regras: tinha que ter um sprite
desenhado pelo grupo, movimento e som. Surgiram projetos muito engraçados e embora
nem todos respeitassem as regras, assistiu-se à interdisciplinaridade entre a Matemática,
Língua Portuguesa e a promoção do sentido estético. Os grupos de trabalho
apresentavam as suas dificuldades e outros ajudavam. Foi percetível que alguns dos
alunos já tinham explorado o Scratch em família chegando alguns a apresentarem os
projetos criados. Os alunos de primeiro ano, embora não soubessem ler, já sabiam quais
os comandos que faziam mudar de cor e como se movimentavam. Ao desenvolvermos
este projeto, constatámos que um dos benefícios desta ferramenta é que o aluno não
precisa de “saber muito” sobre computadores para refletir e concretizar um plano de
programação que faça sentido para si e que seja motivador. Nesta perspetiva, quem
ganha em motivação para a aprendizagem da Matemática, é sem dúvida, o aluno! Novos
projetos surgiram numa espiral em crescendo…

2. Conclusão
Aprender com o Scratch, é a ação de criar o próprio saber, num crescendo em espiral
que nos transporta para uma outras formas de conhecimento.
Avaliando esta experiência e o processo que envolve a programação em Scratch, na
qual, e sendo esta mais uma vantagem, os alunos são agentes ativos na construção dos
seus conhecimentos, constatou-se que com a criação do projeto “Postal de Natal” alguns
alunos do primeiro ano demostraram ter perfeita consciência da escrita de números
maiores do que vinte e menores que zero. Esta última partilhada pelos alunos de terceiro
ano. O que tornou interessante a representação dos números no referencial porque,
agora, todos querem escrever os números que “estão para baixo do 0”.
Estes conhecimentos são significativos porque decorreram de atividades motivadoras e
necessárias para os alunos. Estes utilizam as variáveis e são capazes, de uma forma
quase imediata, de comprovarem ou não a sua eficácia mediante os seus desejos de
programação. Este conjunto de ações combina uma grande variedade de competências
que torna, o Scratch, uma ferramenta muito poderosa! Reconhecidamente, os alunos,
crianças ou não, cada vez mais terão de ser capazes de dominar as ferramentas na área
das Tecnologias de Informação Computorizadas da Matemática (base do trabalho no
Scratch), da comunicação, da previsão e conceção e muito importante a capacidade de
reconhecer o erro e perspetivar a solução, experimentando-a!
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Identificar as referências bibliográficas no corpo do texto com o sistema (Autor, data).
Seguir as normas APA na referenciação.
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a sua função política. Lisboa: Roma Editora.
http://kids.sapo.pt/scratch/users/paulap
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“ EXPLORAÇÃO E
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TURMAS 13,22 e 31

DOMINÍO: Capacidades Transversais
Subdomínio: Resolução de Problemas
Meta Final 2) Concebe estratégias de resolução de problemas: concebe estratégias diversificadas de resolução de problemas, como a) resolve um problema
análogo mas mais simples; b)explora casos particulares.
Meta Final 4) Justifica as estratégias de resolução de problemas: explica e justifica as estratégias adoptadas e os processos utilizados.
Subdomínio: Raciocínio Matemático
Meta Final 5) Justifica resultados matemáticos: explica ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito; justifica os resultados matemáticos
obtidos.
Meta Final 9) Exprime ideias matemáticas: expressa ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, utilizando linguagem e vocabulário próprios.
Meta Final 10) Discute ideias matemáticas: discute resultados, processos e ideias matemáticos.
DOMÍNIO: Números e Operações
Meta Final 13) Compreende a noção de múltiplo e divisor de um número natural.
Explica que os divisores de um número são divisores dos seus múltiplos e que os múltiplos de um número também são múltiplos dos seus divisores.
Subdomínio: Números Racionais
Localiza e posiciona números racionais no referencial cartesiano
Meta Final 15) Compreende as operações com números naturais e racionais não negativos na representação decimal.
Usa a adição nos sentidos combinar e acrescentar.
Meta Final 16) Opera com números naturais e racionais
Utiliza estratégias de cálculo mental para as quatro operações
Adiciona, subtrai, multiplica e divide com números racionais representados na forma decimal.
Meta Final 17) Resolve problemas em contextos numéricos
Resolve problemas em contextos numéricos, utilizando números naturais e números racionais
Meta Final 19) Estima e avalia a razoabilidade dos resultados.
Realiza estimativas e avalia a razoabilidade de um dado resultado em diversas situações
Meta Final 20) Investiga regularidades numéricas.
Investiga regularidades numéricas no conjunto dos números naturais, formulando e testando conjecturas
DOMÍNIO: Geometria e Medida
Subdomínio: Geometria
Meta Final 22) Identifica, interpreta e descreve relações espaciais.
Sabe situar‐se e exprime posições no referencial, em relação aos outros e aos objectos, seleccionando e utilizando pontos de referência
Visualiza e descreve posições, direcções e movimentos, utilizando vocabulário apropriado.
Meta Final 23) Reconhece figuras no plano e sólidos geométricos, identificando propriedades que os caracterizam.
Distingue entre interior, exterior e fronteira de um domínio limitado por uma linha poligonal fechada.
Resolve problemas envolvendo propriedades das figuras geométricas no plano e no espaço.
Meta Final 24) Compreende a noção de ângulo e reconhece diferentes tipos de ângulos (recto, agudo, obtuso e raso).
Identifica ângulos em contextos diversos

CONEXÕES

OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS

INDICAÇÕES
METODOLÓGICAS

Meta Final 26) Resolve problemas geométricos em contextos diversos.
Resolve problemas envolvendo a compreensão de relações espaciais
Meta Final 30) Realiza estimativas e medições e relaciona diferentes unidades de medida convencionais e não convencionais.
Meta Final 32) Compreende as noções de tempo e de intervalo de tempo e compara a duração de acontecimentos.
Estabelece relações entre factos e acções que envolvam noções temporais.
DOMÍNIO: Segurança
Meta Final ‐ O aluno adota comportamentos elementares de segurança na utilização das ferramentas digitais fornecidas, respeitando os direitos de autor.
O aluno reconhece, com a ajuda do professor (e colegas), a existência de perigos na utilização de ferramentas digitais (para o utilizador e para os
equipamentos) e adota comportamentos de segurança.
O aluno identifica, com o apoio do professor, (e colegas) a autoria da informação disponibilizada nas fontes eletrónicas consultadas.
O aluno assume comportamentos que respeitam as regras de conduta on‐line (“Netiqueta”) e as normas de utilização subjacentes a cada ferramenta digital.
MATEMÁTICA/TIC
MATEMÁTICA/A.E.C. ALE (Expressão Plástica)
MATEMÁTICA/LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA/ESTUDO DO MEIO
MATEMÁTICA 1º CICLO/2ºCICLO
Compreender o valor posicional de um algarismo no sistema de numeração decimal.
Compreender a adição nos sentidos combinar e acrescentar.
Adicionar, subtrair e multiplicar recorrendo a estratégias de cálculo mental
Compreender que os divisores de um número são divisores dos seus múltiplos
Utilizar estratégias de cálculo mental
Realizar estimativas e avaliar a razoabilidade de um dado resultado em situações de cálculo.
Resolver problemas que envolvam as operações em contextos diversos.
Localizar e posicionar números racionais
VER DOCUMENTO EM ANEXO

(ESTRATÉGIAS/RECURSOS)

TAREFAS
AVALIAÇÃO

VER DOCUMENTO EM ANEXO






Avaliação do que se observa durante o decorrer da actividade.
Apresentação à turma dos resultados obtidos por cada grupo
Auto-avaliação dos alunos realizada oralmente e por escrito.
Escutar a opinião e sugestões dos colegas e das professoras
Sumariar as sessões em conjunto

Grupos de Trabalho
Articulação entre as turmas 13, 22 e 31
E.B.1 n.º7
PROJETO MATSCRATCH
Turma 31
Iúri
João Henrique

Turma 13
Ana Beatriz
Isabel
Núria
Marco
Rafael

Turma 22

Sala de
Trabalho

Bárbara
Iúri
João Pedro

Luís
Igor
Margarida
Isadora
Daniel
Núria
Joana

Diogo+
Raissa
Gonçalo
João Miguel
Carolina
Mouhamadou
Paulo

Gonçalo
Inês
Tatiana
Rosa
André
Octávio
Bruna

Márcia
Daniela
Beatriz Mendão
Filipe
Catalin
Jorge
Lara

Paula‐ sala 6

Catarina
Larissa
Miriam
Iara
Márcio
Ana Filipa
Francisco

João Vítor
Corina
Leonardo
Daniela
Luís
Mariana
Lucas

Melliny
Carla
Daniel Rosa
Sandra
Júlia
Ana Catarina
Beatriz Sousa

Ana – sala 5

Luana
Mariana
Rafael
Marco
Jessica

GRUPOS FORMADOS: 25

Lena – sala 8

Referencial Cartesiano para ser ampliado – 1ª atividade – 1ª abordagem
ao Scratch
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PROGRAMAR

Problematizar

INOVAR
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

S C RATCH
• MIT produziu a ferramenta Scratch - ambiente gráfico de
programação inovador, que permite trabalhar cooperativamente
• Pretende incentivar a Criação e invenção de projetos em
ambientes de aprendizagem formal e informal com base na
educação matemática
• Promove o desenvolvimento da fluência tecnológica nos jovens,
desde muito cedo, e das competências transversais ditas «para o
século XXI», nomeadamente a Resolução de problemas
• Aprender com o scratch, implica os jovens na construção do seu
conhecimento, comprometendo-os
• Ferramenta poderosa que leva os alunos a dominar precocemente
as TIC
• Corajosamente, o aluno desafia o seu conhecimento que decorre
de uma atividade motivadora e necessária
• Aprender com o Scratch, pressupõe criar uma ideia, programar
essa ideia no scratch, experimentar, corrigir os erros e a partir de
uma reação, alterar, revendo o projeto inicial!

 Utilizar

o computador: programa Scratch, a
Internet e outras ferramentas
 Explorar o programa, promovendo a
autonomia
 Resolver problemas a partir da criação de
projetos
 Comunicar e apresentar os projetos em
diferentes contextos
 Criar novos projetos, partindo das
dificuldades nos anteriores

Turma 13
– 3º ano

Turma 31
– 1º ano

O
PROJETO

Como
trabalhar?
Formámos grupos de trabalho …

Turma 22
– 3º ano

Exploraram livremente, sem
limitações/orientações

Apresentaram os projetos de
cada grupo e partilharam as
descobertas e as dificuldades

Os pequenos “Descartes”
vivenciaram a descoberta do
matemático, tal como ele a tinha
vivido

Percebi que Descartes
tentou localizar a mosca
em diferentes posições… e
pensou numa base
quadrangular, utilizando o
referencial cartesiano que
ele criou e que nós
(re)construímos.

Esta ideia de utilizar um
referencial definido por dois
eixos perpendiculares entre si
e com uma origem comum,
permitiu a representação de
pontos no plano com a ajuda
de pares ordenados de
“JOGO DA
números.

MOSCA”

1ª sessão com o Scratch

1º PROJETO “Postal de Natal”

Conexões:
Língua Portuguesa
Geometria – Sentido espacial
Sentido de número – Números
racionais negativos
Comunicação Matemática

E aqui estamos nós na
Festa de Natal! Mais
projetos vamos criar e
em grupo com o
Scratch iremos
trabalhar…

Apresentámos o
projeto às famílias
promovendo um maior
interesse e
acompanhamento e…
foi ver-nos voar!

