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Ideias-chave relativas à análise do caso de Ron Castleman1: Proposta de trabalho Explorando 
relações - Parte 2 

 

Objectivos para as aulas comuns às duas turmas 

• Compreensão de conceitos e suas relações 

• Resolução do problema através do recurso ao diagrama 

• Explicação e justificação de raciocínios 

 

Questões que parecem preocupar professor durante as aulas 

Questões matemáticas 

• Fomentar a compreensão conceptual (número decimal, fracção e percentagem) 

• Ajudar os alunos a compreenderem e usarem procedimentos 

• Promover o estabelecimento de conexões entre diferentes formas de representação da mesma 
quantidade (área da parte sombreada);  

• Incentivar os alunos a resolverem o problema através da análise do diagrama 

• Incentivar a explicação e justificação de raciocínios à turma e não só ao professor 

 

Questões não matemáticas 

• O tempo 

• Descobrir como lidar com as dificuldades dos alunos 

• Ansiedade e desmotivação dos alunos perante as dificuldades  

• Lidar com a própria ansiedade pessoal face à pressão dos alunos 

• Encontrar formas de apoiar a actividade dos alunos sem apresentar prescrições 

 

Possíveis aprendizagens dos alunos 

2º tempo 6º tempo 

• Procedimentos de cálculo 

• A correcção da resposta é o que importa 

• Quando não sabemos, o professor explica 
como devemos proceder 

• Conceitos e suas relações 

• É fundamental explicar e justificar os raciocínios 

• Quando não sabemos, devemos pensar; o 
professor apoia-nos mas não diz como se faz 

• É responsabilidade de cada um explicar como 
pensou; os colegas devem perguntar para 
perceber 

                                                
1 Elaborada com base em capítulo 5 de Stein, M., Smith, M, Henningsen, M, & Silver, E. (2000). Implementing standard-based 
mathematics instruction – A case for professional development. Reston, VA: NCTM e Teachers College Press. 
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Factores que podem ter contribuído para o diferente envolvimento dos alunos das duas turmas  

Aparentemente as aulas foram conduzidas do mesmo modo: 

• Trabalho de pares com cuidadoso acompanhamento do professor 

• Decisões baseadas na observação do trabalho dos alunos 

• Os alunos foram solicitados a apresentarem o seu raciocínio 

Grande diferença 

• A forma como o professor lidou com as dificuldades dos alunos 

 2º tempo 6º tempo 

Manutenção da 
complexidade do 
problema apoiando 
os alunos 

Não. 

Simplificação da tarefa. 

Ilustração de procedimentos. 

Sim. 

Não simplificação da tarefa. 

Os alunos lutaram com dificuldades, 
embora com o apoio do professor. 

Incentivo à análise do diagrama. 

Recurso ao quadrado de 10x10. 

Incentivo à 
explicação e 
justificação; foco no 
significado  

Não  

Ênfase na correcção das respostas 
(pistas subtis). 

Esperava explicações e justificações 
mas a pressão do tempo e o evitar a 
ansiedade contribuíram para 
“boicotar” que estas emergissem.  

Sim. 

Insistência nas explicações e 
justificações. 

“Resistiu” à ansiedade e à pressão dos 
alunos. 

Apoio no 
conhecimento dos 
alunos  

Sim . 

Apoiou-se no conhecimento sobre 
procedimentos. 

Sim. 

Apoiou-se sobretudo no conhecimento 
conceptual. 

Estabelecimento de 
conexões 

Sim. 

A maioria das vezes, foco em 
conexões entre procedimentos. 

Sim. 

Foco em conexões entre conceitos e 
representações. 

Modelação do 
pensamento de 
nível superior  

Não. 

Não houve oportunidade para os 
alunos contactarem com estratégias 
de resolução da tarefa de nível 
superior. 

Sim. 

Escolha cuidadosa de pares de alunos 
para apresentarem resoluções bem 
pensadas e viáveis certificando-se de 
que explicavam o seus raciocínios aos 
colegas. 

Deu tempo 
suficiente  

Não.  

O relógio “governou” o andamento da 
aula. 

Sim. 

Consciência da passagem do tempo, 
mas uso produtivo do tempo. 

Equipas PFCM  da ESE/IPS 2006-2008 


