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Contexto

• Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal 
(ESE/IPS) 

• Mestrado em Educação Pré-escolar e ensino do 1º Ciclo do Ensino
Básico

• UC – As TIC em Educação Pré-escolar e ensino do 1º Ciclo do 
Ensino Básico

Catalisador de uma atividade explorada em contexto de estágio

• Reflexões desenvolvidas por uma estudante, pela docente da UC 
e pela docente supervisora de estágio
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Descrição da prática pedagógica da UC-TIC

Objetivos e público-alvo

• Identifica e compreende as principais conclusões da 
investigação sobre o papel das TIC na Educação.

• Compreende a necessidade de utilizar metodologias 
apropriadas para utilização das TIC nas atividades de 
aprendizagem dos alunos.

• Concebe, planifica e analisa criticamente propostas de 
utilização das TIC em contexto curricular.

• Compreende o papel que as TIC podem desempenhar no 
desenvolvimento profissional nomeadamente através das 
redes sociais.
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Descrição da prática pedagógica UC-TIC

Metodologia
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Descrição da prática pedagógica UC-TIC

Metodologia
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• UC decorre em paralelo com o período de estágio
supervisionado

• Uma das atividades propostas na UC foi a utilização
de robots de solo como instrumento para 
aprendizagem em diversas áreas curriculares

• Estudante sugeriu a sua integração
na exploração de tarefas matemáticas

Descrição da prática pedagógica UC-TIC 

Metodologia
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Descrição da prática pedagógicaDescrição da prática pedagógica da estudante

• 3º Ano
• 22 alunos
• 3 NEE

Contexto

•Utilizar corretamente as expressões «divisor 
de» e «divisível por» e reconhecer que um 
número natural é divisor de outro se o 
segundo for múltiplo do primeiro (e vice-
versa; 

•Reconhecer que um número natural é divisor 
de outro se o resto da divisão do segundo 
pelo primeiro for igual a zero.

Objetivos
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Prática pedagógica da estudante

• Organização dos alunos:
grupos de 3 ou 4
elementos;

• Disponibilização de
materiais: robot, tapete
com números; folha de
registo de percursos
plastificada;

• Questão de partida: Como
programar o ratinho para
que ele encontre um
número que seja divisível
por 7?

O tapete
Folha de registo 

plastificada
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Prática pedagógica da estudante

Ilustração da atividade desenvolvida na aula
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Prática pedagógica da estudante
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Reflexão sobre a prática pedagógica da estudante

Pontos positivos

Aprendizagem
via resolução de 

problema;

Raciocínio
matemático: 
Formulação e 

teste de 
conjeturas;

Desenvolvime
nto do 

pensamento
algorítmico

Programação

Dificuldades

Dos alunos

Lateralidade;

Da estagiária
Feedback do 

robot;
Monitorizar o 

trabalho de cada
grupo com o 

robot;
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Reflexão sobre a prática pedagógica da UC-TIC

• Tendo em conta o caracter transversal da utilização
dos robots e o sucesso desta experiência, a prática
pedagógica da UC deve continuar a investir nos
robots de solo e a fomentar a sua utilização para 
apoiar não só a aprendizagem da matemática mas 
também a de outras áreas curriculares.
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