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AS APLICAÇÕES DA FUNÇÃO QUADRÁTICA NO DIA A DIA, UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DE 10.º 

ANO NUMA TURMA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

Débora Filipa Lopes Alves 

Mestrado em Ensino de Matemática no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 

Universidade do Minho, 2018 

Resumo 

 O principal objetivo deste relatório é estudar o contributo da utilização de tarefas do dia a dia 

na aprendizagem dos conteúdos da função quadrática, tendo em vista dar resposta às seguintes 

questões: 1. Qual a perceção dos alunos relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para a 

aprendizagem da Função Quadrática? 2. Quais as dificuldades dos alunos em adaptar os conteúdos da 

Função Quadrática a problemas do dia a dia? 3. Que estratégias usam para a resolução de problemas 

do dia a dia aplicando a Função Quadrática? 

 O projeto foi implementado numa turma do 10.º ano de escolaridade do curso de Ciências e 

Tecnologias, de uma escola secundária do concelho de Guimarães. Tendo em vista dar resposta às 

questões anteriores foi construído e aplicado um questionário, bem como um teste diagnóstico; ao 

longo da intervenção pedagógica sujeita a gravação áudio/vídeo, foram recolhidas as resoluções dos 

alunos de algumas tarefas selecionadas; após a intervenção foi realizada uma ficha final e um 

questionário final; por fim, foi realizada uma questão aula para avaliar a aprendizagem dos alunos.  

 Em termos dos principais resultados do projeto, no primeiro questionário realizado, constata-

se que os alunos têm alguma perceção relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para a 

aprendizagem da função quadrática. Os alunos revelam que é uma vantagem trabalhar com 

problemas do dia a dia na sala de aula. Na avaliação diagnóstica os alunos apresentaram algumas 

dificuldades quer ao nível da resolução de problemas do dia a dia quer quanto ao conteúdo da função 

quadrática. Os alunos revelaram dificuldades em determinados aspetos como: tratamento, conversão, 

generalização e interpretação gráfica no que diz respeito à função quadrática. Quanto à resolução de 

problemas, apresentaram dificuldades de interpretação do enunciado, na escolha da estratégia e na 

adaptação da solução encontrada ao dia a dia. Os alunos utilizaram uma diversidade de estratégias 

para dar resposta aos problemas propostos. Após a implementação da intervenção pedagógica 

observam-se alguns progressos nos resultados alcançados, principalmente ao nível das perceções dos 

alunos relativamente à opinião que estes têm do contributos das tarefas do dia a dia para a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos. No entanto, alguns alunos continuam a manter as 

dificuldades antes identificadas. 

Palavras-chave: Problemas do dia a dia; função quadrática; aprendizagem; 10.º ano. 
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THE APPLICATIONS OF QUADRATIC FUNCTION IN THE DAY BY DAY, NA EXPERIENCE WITH 

STUDENTS OF THE 10.º YEAR IN A SCIENCE AND TECNHOLOGY 

Débora Filipa Lopes Alves 

Master’s Degree in Mathematics Teaching in the 3.º Cycle of Basic Education and Secondary Education 

Minho University, 2018 

Abstract 

The main aim of this report is to study the contribution of daily tasks to the learning of quadratic 

function contents, in view of giving answers to the following questions: 1. Which is the perception of the 

students towards the contribution of daily tasks to the learning of quadratic function? 2. Which are 

students difficulties on adapting quadratic function contents to daily problems? 3. Which strategies are 

used on the resolution of daily problems applying quadratic function?  

The project was implemented on a 10 grade class of Science and Technology course on a 

secondary school of Guimarães. Bearing in mind the above questions it was built and applied a 

questionnaire, as well as a diagnostic test; during the pedagogical intervention that was recorded on 

audio and video there were gathered the resolution of selected tasks made by student; lately it was 

made a final form and questionnaire; finally it was made a class question to evaluate the apprenticeship 

of the students. 

In terms of the main results of the project on the first questionnaire we can see that the 

students have some perception towards the contributions of daily problems to the quadratic function 

learning. The students expose the advantage of working with daily problems on the classroom. On the 

diagnostic evaluation students reveal some difficulties on solving daily problems and on the topic 

quadratic function. Students reveal difficulties in some items as: treatment; transformation; 

generalization and graphic interpretation. In terms of problems resolution, they have difficulties on 

understanding the statement, selecting the strategies to the problems. After the pedagogical 

intervention we can see some development, mainly on the students opinions about the contribution of 

daily tasks to mathematic contents. Despite this some students still have difficulties.      

 

Key wards: Daily problems; quadratic function; learning; 10 th grade. 

 



viii 

  



ix 

ÍNDICE 

 
DECLARAÇÃO ............................................................................................................................................. i 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................................................... iii 

Resumo ...................................................................................................................................................... v 

Abstract .................................................................................................................................................... vii 

ÍNDICE ...................................................................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE QUADROS ................................................................................................................................ xv 

ÍNDICE DE TABELAS ................................................................................................................................ xvii 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................................ 1 

INTRODUÇÃO............................................................................................................................................. 1 

1.1. Tema e objetivos ........................................................................................................................ 1 

1.2. Pertinência do Estudo ................................................................................................................. 2 

1.3. Estrutura do Relatório ................................................................................................................. 3 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................................... 5 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO ...................................................................................................................... 5 

2.1. O conceito de função quadrática ....................................................................................................... 5 

2.1.1. Perspetiva histórica do conceito de função quadrática .................................................................. 5 

2.1.2. O conceito de função quadrática e a aplicação da Matemática à vida real no currículo do Ensino 

Secundário ......................................................................................................................................... 7 

2.1.3. Dificuldades na aprendizagem da função quadrática .................................................................... 8 

2.2. Aplicações da função quadrática no dia a dia ................................................................................... 10 

2.2.1. Aprendizagem da função quadrática através de problemas do dia a dia ....................................... 11 

2.2.2. Dificuldades dos alunos na resolução de problemas do dia a dia envolvendo a função quadrática . 14 

2.2.3. Estratégias dos alunos na resolução de problemas do dia a dia envolvendo a função quadrática ... 15 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................................ 17 

ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL.............................................................................................................. 17 

3.1. Contexto de intervenção ................................................................................................................. 17 

3.1.1. Caraterização da escola........................................................................................................... 17 

3.1.2. Caraterização da turma ........................................................................................................... 18 

3.2. Plano geral de intervenção .............................................................................................................. 19 

3.2.1. Planificação da intervenção pedagógica .................................................................................... 20 



x 

3.2.2. Metodologias de ensino ........................................................................................................... 21 

3.3. Processo de avaliação da intervenção pedagógica ............................................................................ 23 

3.3.1. Métodos de recolha de dados .................................................................................................. 23 

3.3.2. Análise dos dados ................................................................................................................... 27 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................................ 29 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA .................................................................................................................... 29 

4.1. Questionário .................................................................................................................................. 29 

4.2. Avaliação diagnóstica ..................................................................................................................... 31 

4.3. Problemas selecionados ................................................................................................................. 42 

4.3.1. Problema do golo .................................................................................................................... 42 

4.3.2. Problema do estádio ............................................................................................................... 47 

4.3.3. Problema do projétil ................................................................................................................ 49 

4.3.4. Problema da questão aula ....................................................................................................... 53 

4.4. Ficha final ..................................................................................................................................... 57 

4.5. Questionário final ........................................................................................................................... 63 

CAPÍTULO V ............................................................................................................................................. 65 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES .................................................................................................................... 65 

5.1. Síntese do estudo .......................................................................................................................... 65 

5.2. Conclusões ................................................................................................................................... 66 

5.2.1. Questão 1: Qual a perceção dos alunos relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para 

a aprendizagem da função quadrática ................................................................................................ 66 

5.2.2. Questão 2: Quais as dificuldades dos alunos em adaptar os conteúdos da função quadrática a 

problemas do dia a dia ...................................................................................................................... 67 

5.2.3. Questão 3: Que estratégias usam para a resolução de problemas do dia a dia aplicando a função 

quadrática ........................................................................................................................................ 68 

5.3. Limitações, desafios e recomendações ............................................................................................ 69 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................................... 73 

ANEXOS................................................................................................................................................... 77 

Anexo I ................................................................................................................................................ 79 

Anexo II ............................................................................................................................................... 81 

Anexo III .............................................................................................................................................. 83 

Anexo IV .............................................................................................................................................. 85 

Anexo V ............................................................................................................................................... 87 

Anexo VI .............................................................................................................................................. 89 



xi 

Anexo VII.............................................................................................................................................. 91 

 

  



xii 

 

  



xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Questão 1 do teste diagnóstico. ................................................................................................... 32 

Figura 2. Resolução efetuada pelo aluno A9 na questão 1 do teste diagnóstico. .............................................. 33 

Figura 3. Questão 2 do teste diagnóstico. ................................................................................................... 33 

Figura 4. Resolução efetuada pelo aluno A8 na questão 2.1 do teste diagnóstico. ........................................... 34 

Figura 5. Resolução efetuada pelo aluno A17 na questão 2.1 do teste diagnóstico. .......................................... 34 

Figura 6. Resolução efetuada pelo aluno A11 na questão 2.2 do teste diagnóstico. .......................................... 35 

Figura 7. Resolução efetuada pelo aluno A3 na questão 2.3 do teste diagnóstico. ........................................... 36 

Figura 8. Resolução efetuada pelo aluno A18 na questão 2.3. do teste diagnóstico. ......................................... 36 

Figura 9. Questão 3 do teste diagnóstico. ................................................................................................... 37 

Figura 10. Resolução efetuada pelo aluno A4 na questão 3 do teste diagnóstico. ............................................ 38 

Figura 11. Resolução efetuada pelo aluno A19 na questão 3 do teste diagnóstico. ........................................... 38 

Figura 12. Resolução efetuado pelo aluno A9 na questão 3 do teste diagnóstico ............................................. 39 

Figura 13. Questão 4 do teste diagnóstico. ................................................................................................. 39 

Figura 14. Resolução efetuada pelo aluno A26 na questão 4 do teste diagnóstico. ........................................... 40 

Figura 15. Resolução efetuada pelo aluno A19 na questão 4 do teste diagnóstico. ........................................... 40 

Figura 16. Resolução efetuada pelo aluno A3 na questão 4 do teste diagnóstico. ............................................ 41 

Figura 17. Problema do golo...................................................................................................................... 42 

Figura 18. Resolução efetuada pelo grupo G5 na alínea a do problema do golo. ............................................. 43 

Figura 19. Resolução efetuada pelo grupo G4 na alínea b do problema do golo. ............................................. 45 

Figura 20. Resolução efetuada pelo grupo G6 na alínea c do problema do golo. .............................................. 45 

Figura 21. Resolução efetuada pelo grupo G3 na alínea c do problema do golo. .............................................. 46 

Figura 22. Problema do estádio. ................................................................................................................ 47 

Figura 23. Resolução efetuada pelo grupo G5 no problema do estádio. .......................................................... 48 

Figura 24. Resolução efetuada pelo grupo G1 no problema do estádio. .......................................................... 49 

Figura 25. Problema do projétil. ................................................................................................................. 49 

Figura 26. Resolução efetuada pelo grupo G5 na questão 1.2 do problema do projétil. .................................... 51 

Figura 27. Tentativa de resolução do grupo G4 na questão 1.2 do problema do projétil. .................................. 51 

Figura 28. Resolução efetuada pelo grupo G3 na questão 1.2 do problema do projétil. .................................... 52 

Figura 29. Problema 2 da questão aula. ..................................................................................................... 53 

Figura 30. Resolução efetuada pelo aluno A23 na alínea b do problema 2 da questão aula. .............................. 54 

Figura 31. Resolução efetuada pelo aluno A16 na alínea d do problema 2 da questão aula. .............................. 55 

Figura 32. Resolução efetuada pelo aluno A5 na alínea d do problema 2 da questão aula. .............................. 55 

Figura 33. Resolução efetuada pelo aluno A10 na alínea d do problema 2 da questão aula. .............................. 56 

Figura 34. Questão 1 da ficha final. ............................................................................................................ 57 

Figura 35. Resolução efetuada pelo aluno A13 à questão 1 da ficha final. ....................................................... 58 

Figura 36. Problema 2 da ficha final. .......................................................................................................... 58 

Figura 37. Resolução efetuada pelo aluno A9 no problema 2 da ficha final. .................................................... 59 

Figura 38. Problema 3 da ficha final. .......................................................................................................... 60 

Figura 39. Resolução efetuada pelo aluno A23 na questão 3.2 do problema 3 da ficha final. ............................ 61 

Figura 40. Resolução efetuada pelo aluno A3 na questão 3.2 do problema 3 da ficha final. ............................. 61 

Figura 41. Problema 4 da ficha final. .......................................................................................................... 62 

Figura 42. Resolução efetuada pelo aluno A2 na questão 4.2 do problema 4 da ficha final. ............................. 63 

  



xiv 

 

  



xv 

ÍNDICE DE QUADROS 
 

Quadro 1. A função quadrática no programa de 2013 ......................................................................... 8 

Quadro 2. Planificação resumo das aulas de intervenção ................................................................... 20 

Quadro 3. Constituição dos grupos das aulas de intervenção ............................................................. 22 

Quadro 4. Instrumentos de recolha de dados utilizados para dar resposta às questões estabelecidas .... 24 

Quadro 5. Tipo de resposta e justificações dadas na questão 1 do teste diagnóstico ............................ 32 

Quadro 6. Contabilização das respostas dos grupos ao problema do golo ........................................... 43 

Quadro 7. Número de respostas dadas em cada alínea do problema 2 da questão aula ....................... 54 

 

 

 

  



xvi 

  



xvii 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1. Resumo dos resultados das avaliações do ano letivo 2017/18 ............................................ 19 

Tabela 2. Dificuldades dos alunos na resolução de problemas envolvendo a função quadrática ............. 27 

 

  



xviii 

 



1 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 O capítulo inicial encontra-se dividido em três secções onde são apresentados, o tema e 

objetivos deste relatório, a sua pertinência e ainda uma breve estrutura geral do mesmo.  

 

1.1. Tema e objetivos 

O tema que me proponho desenvolver no Projeto de Intervenção Pedagógica Supervisionada tem 

como título “as aplicações da Função Quadrática no dia a dia, uma experiência com alunos de 10.º 

ano numa turma de Ciências e Tecnologias”. Este tema compreende dois assuntos em particular: o 

estudo das funções quadráticas e a aplicação da Matemática no contexto real. 

Para além da minha identificação pessoal com o tema das funções quadráticas e com a 

resolução de problemas de situações do nosso cotidiano, a minha escolha deve-se também à 

importância em aplicar a Matemática a situações do mundo real. Segundo o National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM, 2007), os alunos tendem a memorizar factos ou procedimentos sem 

os compreenderem, o que os leva a posteriormente terem dúvidas sobre quando e como os usar. No 

que diz respeito à estrutura intrínseca da Matemática e do método que a carateriza, pretende-se 

desenvolver nos alunos o gosto por esta disciplina milenar, nas suas diversas vertentes, como por 

exemplo a eficácia dos instrumentos matemáticos quando aplicados ao estudo do mundo real 

(Ministério da Educação, 2013).  

O estudo das funções é um tema que se inicia no ensino básico e continua a ser estudado em 

todo o ensino secundário, sendo o conceito de função considerado um dos mais importantes de toda a 

Matemática (Ponte, 1990). Segundo o mesmo autor, é também um tema que tem muita ligação ao 

nosso dia a dia pois este conceito apresenta-se como instrumento matemático indispensável para dar 

resposta ao estudo de fenómenos naturais.  

Quanto à função quadrática, o seu estudo não é apenas a aplicação de um amontoado de 

fórmulas já feitas, que se encaixam em situações problemas pré concebidas e fora da nossa realidade 

(Santos, 2007), pois estas têm diversas aplicações no dia a dia. Podem ser aplicadas em muitas 

situações da nossa vida real e em muitas áreas distintas da Matemática.   
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Tendo em conta todos os aspetos referidos anteriormente e, com o principal objetivo de estudar 

o contributo da utilização de tarefas do dia a dia na aprendizagem dos conteúdos da função 

quadrática, foram estabelecidas as três seguintes questões a que me proponho dar resposta:  

1. Qual a perceção dos alunos relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia 

para a aprendizagem da função quadrática?  

2. Quais as dificuldades dos alunos em adaptar os conteúdos da função quadrática a 

problemas do dia a dia?  

3. Que estratégias usam para a resolução de problemas do dia a dia aplicando a 

função quadrática?  

 

1.2. Pertinência do Estudo 

O conceito de função é considerado um conceito difícil pelos alunos, pois estes têm dificuldade 

em interpretar informações relacionadas com as funções em geral, e com as funções quadráticas em 

particular (Karim, n.d.). As funções estão presentes no nosso dia a dia nos mais diversos contextos e, 

as funções quadráticas são consideradas representações poderosas, não só pela sua aplicabilidade a 

outras disciplinas, como por exemplo física, engenharia e design, mas também devido à sua utilidade 

na resolução de vários tipos de problemas da vida real (Didis & Erbas, 2015). Contudo, existe uma 

grande dificuldade na tradução destes problemas em linguagem matemática, para interpretar e 

resolver as situações da vida real, o que será uma competência a desenvolver nos alunos (Pinto, 

Viseu, Cunha & Martins, 2014). 

A Matemática, não se deve resumir apenas aos conteúdos lecionados na sala de aula e à 

posterior resolução de exercícios para os alunos reproduzirem aquilo que aprenderam, ou era suposto 

aprenderem. A Matemática pode ser levada muito para além da sala de aula pois, na vida real, somos 

confrontados com problemas de que não conhecemos antecipadamente a solução, sendo este tipo de 

situações que deveriam inspirar atividades de aprendizagem no âmbito da Matemática escolar 

(Abrantes, 1989). Também deverá ser dada a oportunidade aos alunos de modelar matematicamente 

uma vasta gama de fenómenos, sendo a modelação uma das mais poderosas utilizações da 

matemática (NCTM, 2007). Segundo D’Ambrosio (1989),  

a modelagem matemática tem sido utilizada como uma forma de quebrar a forte 
dicotomia existente entre a matemática escolar formal e a sua utilidade na vida real. Os 
modelos matemáticos são formas de estudar e formalizar fenômenos do dia a dia. 
Através da modelagem matemática o aluno se toma mais consciente da utilidade da 
matemática para resolver e analisar problemas do dia-a-dia (p. 17).  
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As diferentes tendências metodológicas do ensino da Matemática, remetem para uma formação 

que garanta uma aprendizagem eficiente podendo, a Modelação Matemática ter um especial destaque 

dado que proporciona aos alunos, uma aprendizagem com prazer e significativa pois estes buscam a 

solução de algo que para eles é interessante, pelo facto de estar ligado ao seu dia a dia. Por exemplo 

na sociedade, diversas decisões são tomadas com base em modelos matemáticos. Segundo Almeida 

e Brito (2005), uma das principais razões para aplicar a estratégia de Modelação Matemática na sala 

de aula é a necessidade de tornar visível aos estudantes o papel da Matemática fora da sala de aula.  

Hoje em dia, os estudantes têm uma postura um pouco passiva na sala de aula, limitam-se a 

ouvir o que o professor diz e tornam-se apenas reprodutores de conhecimentos. Assim, ao utilizarmos 

problemas do dia a dia na sala de aula, podemos estimular a participação dos alunos e discutir as 

suas próprias ideias. Estes problemas têm, em princípio, um forte atrativo pedagógico pois favorecem 

uma forte implicação dos estudantes, levando-os a uma postura muito mais participativa do que 

habitualmente (Ponte, 1992 a). 

 Desta forma, é notável a importância da aplicação de tarefas do dia a dia na sala de aula, 

percebendo qual o contributo das mesmas na aprendizagem dos conceitos a lecionar.  

 

1.3. Estrutura do Relatório 

Este relatório encontra-se dividido em cinco capítulos. Capítulo I – Introdução; Capítulo II – 

Enquadramento teórico; Capítulo III – Enquadramento contextual; Capítulo IV – Intervenção pedagógica 

e Capítulo V – Discussão e conclusões.     

O Capítulo I, de Introdução, encontra-se dividido em três subcapítulos, onde são abordados o tema 

e objetivos deste relatório, a sua pertinência e, por fim, é apresentada a estrutura do mesmo. 

O Capítulo II, de Enquadramento teórico, encontra-se dividido em dois subcapítulos, sendo estes o 

suporte teórico deste relatório. Este capítulo comporta uma revisão de literatura que serviu de base às 

opções estratégicas e metodológicas adotadas. No primeiro subcapítulo é abordada a função 

quadrática. É feita uma breve referência à evolução do conceito de função e do conceito de função 

quadrática. É visto o aparecimento da função quadrática no currículo do ensino secundário e as 

dificuldades na aprendizagem da mesma. O segundo subcapítulo é referente às aplicações da função 

quadrática no dia a dia. É exposto o significado de problema e de problema do dia a dia. É abordada a 

perceção dos alunos relativamente aos problemas do dia a dia para a aprendizagem da função 

quadrática e, as dificuldades e as estratégias dos mesmos na resolução de problemas do dia a dia 

envolvendo a função quadrática. 
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No Capítulo III, segue o Enquadramento contextual e está dividido em três subcapítulos. 

Primeiramente é apresentada a caraterização da escola, seguida da caraterização da turma onde foi 

realizada a intervenção pedagógica. Posto isto, segue o plano geral de intervenção onde surge a 

planificação da intervenção e as metodologias a utilizar na mesma. Por fim, é apresentada a 

intervenção pedagógica onde constam os métodos de recolha de dados e todas as justificações 

pertinentes das escolhas feitas para a análise dos dados. 

O Capítulo IV, da Intervenção pedagógica, está dividido em cinco subcapítulos. No primeiro 

subcapítulo segue a análise do questionário realizado antes da intervenção pedagógica. De seguida, 

segue a análise do teste diagnóstico. No subcapítulo três, constam as análises dos problemas 

realizados nas aulas e de um problema resolvido na realização de uma questão aula. Por fim, nos dois 

últimos subcapítulos, é apresentada a análise da ficha final, e do último questionário respetivamente.   

O Capítulo V, de Discussão e conclusões, encontra-se dividido em três subcapítulos. 

Primeiramente é apresentada uma síntese do estudo realizado. De seguida são apresentadas as 

conclusões, dando resposta a cada uma das questões de investigação e ao objetivo deste trabalho. Por 

último, surgem a partir dos resultados obtidos algumas limitações, desafios e recomendações. 
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CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica deste relatório, que se organiza em dois 

subcapítulos: (1) o conceito de função quadrática e (2) as aplicações da função quadrática no dia a dia. 

 

2.1. O conceito de função quadrática  

Este subcapítulo encontra-se dividido em três secções. A primeira é dedicada a uma perspetiva 

histórica do conceito de função quadrática, onde são apresentadas algumas contribuições de Leibniz, 

Bernoulli e Euler. De seguida, é apresentado o conceito de função quadrática e a aplicação da 

Matemática ao dia a dia, nos currículos desde 1991 até à atualidade. Por fim, é abordada a 

aprendizagem da função quadrática, referindo algumas das dificuldades sentidas pelos alunos.   

 

2.1.1. Perspetiva histórica do conceito de função quadrática 

 Antes de abordar a perspetiva histórica da função quadrática, torna-se pertinente fazer uma 

breve introdução do surgimento do conceito de função. A noção de função foi-se desenvolvendo ao 

longo da história. Desde as primeiras noções até ao seu estudo complexo e à noção de função que 

temos atualmente, foram necessários vários séculos, sendo esta, construída por vários matemáticos.  

 Antes de surgir o termo função, a sua ideia já era trabalhada. Segundo Eves (2004), na idade 

da pedra, havia a necessidade de contagem para a comercialização de bens. Por exemplo, era 

associada uma pedra a cada animal de um rebanho, criando assim uma relação de dependência. Aqui, 

ainda sem existir um termo ou um conceito, a noção de função já estava a ser utilizada. Assim, mesmo 

antes do conceito ser definido, este foi sendo utilizado intuitivamente na história da humanidade. 

Segundo Boyer (1974), com a necessidade do homem, a partir das suas experiências, 

estabelecer uma correspondência entre objetos, emergiu o conceito de função. O termo função foi 

usado pela primeira vez, em 1673 por Leibniz (1646-1716) num seu manuscrito. Euler (1707-1783) 

foi o matemático que utilizou pela primeira vez a notação de     , para designar uma função 

dependente da variável  . Outras aplicações importantes do conceito de função devem-se também, aos 

trabalhos de matemáticos, como D’Alembert, Fourier, Cauchy, Rieman e Weierstrass. 

Segundo Ponte (1992 c), tal como ainda hoje é definida, foi em 1837 que o matemático 

Dirichlet (1805-1859) definiu função como uma correspondência arbitrária entre os valores de duas 
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variáveis. Com o desenvolvimento da Matemática e, com a sua intervenção nas outras ciências, houve 

a generalização do conceito de função. Intuitivamente, função, é uma forma de associar a cada valor 

de   um único valor da função       De forma geral, uma função associa um domínio com um 

segundo conjunto, o contradomínio, de tal forma que, a cada elemento do domínio está associado um 

e um só elemento do contradomínio. Segundo Santos e Barbosa (2017) “uma função é uma relação 

entre dois conjuntos não vazios A e B, não necessariamente numéricos, que a todo elemento de A, 

associa-se um único elemento de B” (p. 35), onde A designa o domínio e B o contradomínio.  

Com a resolução de equações do segundo grau, foi incentivado o estudo da função quadrática. 

Como este trabalho é focado nas aplicações da função quadrática no dia a dia é pertinente falar dessas 

aplicações. Segundo Roque (2012), alguns dos factos que motivaram o aparecimento da função 

quadrática foram a tentativa de explicar o movimento em queda livre de um corpo, ou a trajetória da 

bala de um canhão. Na Europa no século XIV, entraram em cena os canhões que, eram armas de risco 

até mesmo para os artilheiros. À medida que a construção destes se foi aprimorando e a sua 

importância foi crescendo, surgiram alguns problemas matemáticos, que envolviam a trajetória da bala 

de um canhão. Um dos problemas que surgiu foi como conseguir o alcance máximo para um tiro. 

Segundo Dorigo (2006), a primeira contribuição significativa para estes problemas, deve-se ao 

matemático Tartaglia (1499-1557). 

O gráfico que representa uma função quadrática é uma curva denominada de parábola. Por 

volta da metade do século XVII, os canhões tornaram-se tão potentes que requeriam a elaboração de 

uma teoria da trajetória e do alcance bastante precisa. Foi então, que de entre os que se dedicaram a 

esta tarefa, destacou-se Galileu Galilei (1564-1642) e os seus alunos. Galileu concluiu que a trajetória 

de um projétil que desliza sobre um plano é dada por uma parábola (Roque, 2012).  

Na sociedade, não há unanimidade de como o conceito de parábola foi introduzido na 

matemática. No entanto, os conceitos de função quadrática e parábola estão sempre ligados. Estes 

estão ainda relacionados com equações e inequações do 2ºgrau onde, a sua resolução surge de 

maneira natural em várias situações matemáticas e no próprio dia a dia. Assim, o desenvolvimento do 

conceito de função quadrática envolveu vários anos e vários matemáticos importantes, que foram 

dando a sua contribuição ao longo dos tempos.  
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2.1.2. O conceito de função quadrática e a aplicação da Matemática à vida real no 

currículo do Ensino Secundário  

 No programa de 1991, nos conteúdos temáticos números e cálculo, emerge o conceito de 

inequações do 2.º grau. Neste programa, é objetivo que as técnicas de cálculo adquiridas no 3.º ciclo 

sejam consolidadas e aperfeiçoadas, para permitir a resolução de novos problemas matemáticos, de 

outras Ciências e da vida prática. Surgem como finalidades da disciplina no ensino secundário, 

“Desenvolver a capacidade de usar a Matemática como instrumento de interpretação e intervenção no 

real;” e “Desenvolver as capacidades de formular e resolver problemas, de comunicar, assim como a 

memória, o rigor, o espírito crítico e a criatividade” (Ministério da Educação, 1991, p. 26). Nas 

orientações metodológicas deste programa, é referida a resolução de problemas como um meio 

privilegiado para o desenvolvimento do espírito de pesquisa. É ainda referido que a análise de situações 

da vida real constitui uma oportunidade de abordar o método científico. É visível neste programa, o 

incentivo para o uso de situações da vida real. 

 Em 1995, é no 10.º ano de escolaridade, no tema II – Funções e Gráficos, que surge o estudo 

da função quadrática no programa. Este estudo é feito a partir da família de funções definidas por 

             , a partir dos zeros e do seu sinal. É também referido, o estudo das equações 

e inequações do 2.º grau, mais aprofundado, uma vez que nos pré requisitos é dito que os alunos 

devem saber resolver equações do 2.º grau. Quanto à aplicação da Matemática à vida real, este 

programa contempla as mesmas finalidades do programa anterior. Eram objetivos gerais da disciplina 

no ensino secundário, relativamente às capacidades e aptidões, “Analisar situações da vida real 

identificando modelos matemáticos que permitam a sua interpretação e resolução.” (Ministério da 

Educação, 1995, p. 5).  

No programa de 1995 existia o estudo da função quadrática e não apenas a resolução de 

equações ou inequações do 2.º grau, como acontecia no programa de 1991. É também visível neste, o 

incentivo para o uso da resolução de problemas que envolvam a vida real. O programa de 1997, 

contempla as mesmas finalidades e as mesmas capacidades e aptidões que o programa anterior. Aqui, 

o estudo da função quadrática e a resolução de equações e inequações do 2.º grau, é também 

contemplado no 10.º ano de escolaridade, no tema II – Funções e Gráficos, com uma pequena 

diferença. No estudo e propriedades da função quadrática há referência à parábola. Até agora, nos 

programas analisados, ainda não tinha sido introduzida esta ligação que, surge no programa de 1997. 

  O programa de 2001 também partilha das mesmas finalidades e das mesmas capacidades e 

aptidões dos anteriores. Quanto aos conteúdos, é também no 10.º ano de escolaridade no tema 
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“Funções e gráficos. Funções polinomiais. Função módulo” que consta o estudo intuitivo de 

propriedades da função quadrática. Neste programa, não há referência à parábola nem às equações e 

inequações do 2.º grau. No programa atual, programa de 2013, a função quadrática está contemplada 

também no 10.º ano de escolaridade no domínio das Funções Reais de Variável Real. Segue o quadro 

1, onde constam os conteúdos e de que forma surge, a função quadrática no programa atual. 

Quadro 1 
A função quadrática no Programa de 2013 
Domínio  Conteúdos 

 

 

 

 

Funções Reais de Variável Real 

Monotonia, extremos e concavidade 

 Intervalos de monotonia das funções quadráticas; 

Estudo elementar das funções quadráticas,… 

 Extremos, sentido das concavidades, raízes e representação 

gráfica de funções quadráticas; 

Resolução de problemas 

 Equações e inequações envolvendo as funções quadráticas; 

 Resolução de problemas envolvendo as propriedades 

geométricas dos gráficos de funções reais de variável real; 

 Resolução de problemas envolvendo funções quadráticas e a 

modelação de fenómenos reais.  

  

Por observação do quadro, podemos constatar que um dos conteúdos que faz parte do 

domínio das Funções Reais de Variável Real, no programa atual é a resolução de problemas. Dentro 

deste, é evidente, a importância da resolução de problemas do dia a dia utilizando a função quadrática.  

Assim, todos os aspetos matemáticos referidos ao longo dos programas são importantes de 

serem abordados na sala de aula. Como é objetivo, todos os conteúdos que foram abordados durante 

a intervenção pedagógica, foram acompanhados de problemas do dia a dia, para a aprendizagem da 

função quadrática. 

 

2.1.3. Dificuldades na aprendizagem da função quadrática 

Segundo Ponte (1990), o conceito de função é considerado um dos mais importantes em toda 

a Matemática. No entanto, é também um tema em que os alunos sentem bastantes dificuldades, em 

particular, na função quadrática. Uma função quadrática é uma função real de variável real   de   em 
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  expressa na forma              , onde os coeficientes      e   são números reais dados 

e    . As funções quadráticas constituem uma família de funções com distintas representações e 

propriedades. São funções não lineares e não injetivas. Possuem um máximo ou um mínimo e, podem 

ter zero, um ou dois zeros.  

Para clarificar algumas das dificuldades que podem surgir, é importante entender-se o 

significado de duas atividades semióticas, o tratamento e a conversão. Segundo Duval (2006), o 

tratamento é uma transformação de representações dentro do mesmo registo. Qualquer função 

quadrática da forma               pode ser representada na forma                            

               e, a transformação de uma destas representações na outra é um tratamento. 

 Segundo o mesmo autor, a conversão consiste na mudança de registos, sem alterar os 

objetos matemáticos com que se estão a trabalhar. Um exemplo desta dificuldade, é a conversão de 

um texto escrito para linguagem matemática ou de uma representação gráfica para uma expressão 

algébrica. No estudo das funções quadráticas é importante a conversão entre a representação escrita e 

as representações algébricas das funções. Segundo Ponte (2010), numa fase inicial do estudo das 

funções quadráticas, é também necessário estabelecer conexões entre as representações algébricas e 

gráficas das funções quadráticas, bem como discutir todas as suas propriedades.  

No que diz respeitos às dificuldades dos alunos relativamente à função quadrática, estas são 

bastante sentidas na aplicação das duas atividades semióticas referidas. Segundo Duval (2006), para 

colmatar esta dificuldade, é importante o uso dos tratamentos e das conversões na sala de aula. 

Em problemas envolvendo funções quadráticas, é frequentemente necessário definir 

algebricamente uma determinada função, ou determinar o seu vértice e os seus zeros, utilizando o 

pensamento algébrico. Segundo Blanton & Kaput (2005), pensamento algébrico é 

Um processo em que os alunos generalizam ideias matemáticas a partir de um 
conjunto de exemplos particulares, estabelecem essa generalização através do 
discurso da argumentação, e expressam-na gradualmente de uma forma simbólica 
apropriada à sua idade. (p. 413) 

Os alunos devem ser capazes de reconhecer que tipo de linguagem e de pensamento devem 

utilizar, perante o contexto do enunciado. Uma parte do pensamento algébrico é a generalização. 

Segundo Radford (2006), o pensamento algébrico é pensar matematicamente, de uma forma 

particular. É um processo onde os alunos, através de regularidades e relações matemáticas existentes 

em situações particulares, raciocinam de um modo geral, alcançando as generalizações. Assim, a 

generalização é um elemento fulcral do pensamento algébrico e, é uma das dificuldades sentidas.  
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Um dos aspetos também importantes da função quadrática que é necessário compreender, é a 

sua interpretação gráfica. Segundo Leinhardt (1990), os gráficos das funções são ensinados de 

maneira abstrata, isto é, sem qualquer relação com a vida cotidiana ou, por exemplo, com a ligação a 

fenómenos naturais. Como tal, a interpretação gráfica constitui uma dificuldade para os alunos. Um 

tópico também focado no ensino das funções quadráticas que foi abordado na intervenção, é a 

resolução de inequações do 2.ºgrau. Em geral, é conveniente ter sempre uma perspetiva gráfica das 

mesmas, dando ao aluno, uma visão mais dinâmica do conteúdo estudado. 

Relativamente à aprendizagem, devem ser propostas aos alunos, situações que os motivem. 

Estes devem ser levados a exercitar a sua capacidade de pensar e procurar soluções para as situações 

e problemas apresentados que, ao mesmo tempo, tenham relação com as suas vivências (Santos, 

2007). 

De acordo com o exposto, percebe-se a importância de tentar ultrapassar as dificuldades 

encontradas no processo de ensino aprendizagem da função quadrática. Esta é amplamente utilizada 

no cotidiano e está interligada com outras áreas do conhecimento. É, por isso, importante levar para a 

sala de aula situações problema motivadoras e do nosso dia a dia que envolvam a função quadrática, 

integrando os alunos na sua resolução para conseguirem uma boa consolidação dos conteúdos. É 

também deveras importante, estar atento na sala de aula, para que, estas dificuldades não ocorram. 

  

2.2. Aplicações da função quadrática no dia a dia 

Este subcapítulo encontra-se dividido em três secções. A primeira é dedicada à aprendizagem 

dos conteúdos da função quadrática através de problemas do dia a dia. Estes problemas fazem parte 

de um tema bastante abrangente que é a Modelação Matemática. A aplicação de conceitos 

matemáticos a situações problemáticas da realidade pode envolver a construção e a utilização de 

modelos matemáticos e, estamos perante situações de Modelação Matemática. Segundo Ponte (1992 

b), é necessário um modelo matemático para traduzir uma situação da vida real. 

Como os problemas explorados na intervenção, são problemas com contexto real mas não 

envolvem a elaboração ou aplicação de um modelo, em tudo que se segue, o termo Modelação não 

será utilizado e passarei a falar apenas de situações problema da vida real ou problemas do dia a dia.  

Na segunda secção são abordadas as dificuldades dos alunos na resolução de problemas do 

dia a dia envolvendo a função quadrática. Por fim, são abordadas as estratégias dos alunos na 

resolução de problemas do dia a dia envolvendo a função quadrática. 
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2.2.1. Aprendizagem da função quadrática através de problemas do dia a dia 

 Esta secção encontra-se dividida em quatro partes. Na primeira é feita a distinção entre 

problema e exercício. Na segunda parte é abordado o tema da resolução de problemas e da sua 

classificação. A terceira diz respeito à importância da aplicação de problemas do dia a dia com o 

conteúdo da função quadrática. Por fim, na última parte, é abordada a perceção dos alunos 

relativamente à aprendizagem com problemas do dia a dia.   

 

Problema e exercício 

Antes de falar da aprendizagem da função quadrática através de problemas do dia a dia, torna-

se pertinente fazer uma breve abordagem ao conceito de problema. Com isto, surge a necessidade de 

se diferenciar problema de exercício. Em 1980 o NCTM referiu que a resolução de problemas deveria 

ser o foco da Matemática escolar. Em Portugal, foi em 1986 que a Lei de Bases do Sistema Educativo 

(LBSE) veio valorizar a resolução de problemas.  

Para Abrantes (1989), os exercícios resumem-se à utilização de uma ou mais regras 

conhecidas e, a sua resolução não contribui para o desenvolvimento das capacidades de raciocínio ou 

estratégias de resolução de problemas. Para Ponte (2003), os problemas e os exercícios são ambos 

tarefas fechadas, a diferença surge na dificuldade. Para o autor, os exercícios são tarefas sem grande 

dificuldade, enquanto os problemas apresentam uma elevada dificuldade. No entanto, para um aluno, 

uma determinada tarefa pode ser um exercício ou um problema. Tudo depende daquilo que o aluno 

sabe e da forma como interpreta a tarefa.  

 

Resolução de problemas e sua classificação 

Segundo Pólya (1980), se não existir dificuldade não existe problema. Este autor refere que ter 

um problema implica procurar uma ação apropriada de forma a atingir um objetivo definido, objetivo 

este, que não é atingido de imediato. Para Lester (1987), um problema é uma situação com a qual um 

indivíduo é confrontado mas não dispõe de um método de resolução imediato. De acordo com Pires 

(2001), um problema é uma tarefa cujo objetivo está bem definido mas o método de resolução é 

desconhecido.  

Para Soares e Pinto (n.d), a resolução de problemas tem um grande poder motivador para os 

alunos. Podem envolver situações novas e até situações reais. É, uma ideia chave para a aprendizagem 

da Matemática, proporcionar aos alunos, a oportunidade de resolver problemas (Abrantes, 1989). No 
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entanto, não é suficiente ensinar a resolver problemas. É também necessário, incentivar os mesmos, a 

propor situações problema, partindo por exemplo, da realidade que os cerca. 

Os problemas podem ser classificados de várias formas e, segundo diferentes autores podem 

ter significados variados. Neste estudo serão abordados problemas, que tenham na sua classificação 

uma ligação com o dia a dia. Segundo Lester e Charles (1982), um problema de aplicação é um 

problema que permite que o aluno utilize uma variedade de técnicas e situações realistas tornando-o 

consciente do valor e da utilidade da Matemática em situações do dia a dia. Para Dante (2009), 

problemas de aplicação, são aqueles que ilustram situações reais do dia a dia, exigindo o uso da 

Matemática para serem resolvidos. Podem ser também chamados de situação problema 

contextualizada. A este tipo de problemas, Carvalho (2012) chama de problemas do cotidiano. 

Segundo a autora, estes são os problemas mais interessantes para os alunos e envolvem outras áreas 

de conhecimento. Para Huete e Bravo (2006), os problemas que se encontram no cotidiano, são 

designados de mal estruturados. 

 

Aplicação de problemas do dia a dia 

Segundo Conceição, Santos, Menezes e Torres (2016), a Matemática faz parte da nossa vida e 

auxilia na resolução de diversas situações do nosso dia a dia. Os alunos entendem que têm de saber 

Matemática pois, esta está presente em diversas situações na vida real (Hoaglund, 2008). Assim, uma 

estratégia de ensino e aprendizagem da Matemática é relacionar os conteúdos escolares com a 

realidade (Almeida & Brito, 2005). Aproximar a Matemática da linguagem cotidiana facilita a sua 

compreensão. 

Resolver problemas da vida real, permite aos alunos, praticar as suas habilidades para com a 

Matemática, ou aprender novas (Ayaz & Aydoğdu, 2008). A resolução de problemas permite 

estabelecer conexões muito interessantes entre a Matemática e a realidade. Assim, se os alunos 

estiverem habituados a trabalhar transformando conceitos matemáticos em atributos significativos para 

situações da vida cotidiana, as suas aprendizagens são favorecidas. 

Durante a intervenção pedagógica, as atividades na sala de aula foram tarefas desafiantes e 

com contextos reais. A maioria destas tarefas são consideradas de problemas, adotando a definição de 

Pires (2001), pois são tarefas com um objetivo definido cujo método de resolução é desconhecido, 

podendo até, existir mais do que um.  

Os problemas da vida real ajudam a desenvolver o conhecimento dos alunos, o pensamento, o 

raciocínio e habilidades analíticas. No que diz respeito à função quadrática, estes são utilizadas em 
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diversos contextos na vida real. Têm uma ampla gama de aplicações e descrevem acontecimentos do 

mundo. Deve-se proporcionar aos alunos uma representação real da aplicação da função quadrática 

para inspirar e solicitar a sua compreensão e aprendizagem (Karim, n.d). 

No que diz respeito às equações de 2.º grau, na sua dissertação de Mestrado, Nabais (2010) 

refere que o estudo das equações do segundo grau,  

 (…) possibilita a utilização e exploração de múltiplas situações que contribuem para o 
desenvolvimento do conceito de variável; apela ao estabelecimento de conexões e à 
apropriação de conhecimentos de diversos temas; favorece a transição da linguagem 
natural para a linguagem matemática; permite o recurso a diferentes formas de 
representação, possibilitando a utilização de métodos algébricos e geométricos e, 
constitui uma poderosa ferramenta para a resolução de problemas. (p. 13) 

Assim, percebe-se que o estudo da função quadrática pode ser motivado, por exemplo, 

resolvendo problemas de aplicação concreta de factos ou fenómenos reais. Esse estudo deve ser 

realizado de tal forma, para que os alunos consigam estabelecer as relações entre o aspeto do gráfico 

da função e os coeficientes de sua expressão algébrica, evitando a memorização de regras (Bolzan, 

Flores & Gói, 2014). É também pertinente calcular os zeros da função quadrática, identificar o seu 

gráfico e relacionar em que contextos reais poderiam acontecer. 

 Hoje em dia, é necessário fazer com que os alunos se tornem pessoas capazes de enfrentar 

várias situações dentro de contextos diversificados. É a partir dos problemas que se pode envolver os 

alunos em situações da vida real, motivando-os e fazendo com que desenvolvam o seu modo de 

pensar matemático. Situações da realidade podem contribuir para que os alunos vejam a Matemática 

como um modo de relação com o mundo e com os outros. 

 

A perceção dos alunos 

O conceito de perceção vai para além do sistema sensorial humano. Esta é reflexo da vida cultural de 

cada um e, por esse motivo, cada pessoa tem a sua própria perceção. Na Matemática enquanto 

disciplina, a perceção dos alunos é construída a partir das suas experiências passadas e recentes e, 

com a forma como cada um processa essas mesmas experiências. Desta forma, na sala de aula é 

importante ter em consideração a perceção de cada aluno. 

Os alunos têm a perceção de que a Matemática está presente nas mais diversas situações no 

dia a dia. Por isso, acredita-se que estes percebem a importância do ensino desta disciplina bem como 

a sua relação com a vida real (Santos, Araújo, Melo & Silva, n.d.). Num estudo realizado por Almeida 
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(2011) na sua dissertação, uma das perceções dos alunos relativamente às formas de combater o 

insucesso na disciplina de Matemática é relacionar os conteúdos com a realidade.  

Quando os alunos não têm uma perceção da existência de um método específico para a 

resolução de determinada tarefa, estamos perante uma tarefa que é designada de problema. No que 

diz respeito à função quadrática, esta está bastante relacionada com o dia a dia. Assim, é possível e 

vantajoso trabalhar o conteúdo da função quadrática, recorrendo a problemas doo dia a dia, tendo em 

conta as perceções dos alunos. 

 

2.2.2. Dificuldades dos alunos na resolução de problemas do dia a dia envolvendo a 

função quadrática 

 Normalmente na Matemática as questões aparecem bem definidas, o que não acontece no dia 

a dia. No nosso dia a dia as coisas surgem imprecisas e interligadas umas com as outras. Deste modo, 

é necessário, além de saber Matemática, saber como aplica-la e dedicar bastante atenção a estas 

competências no processo de ensino aprendizagem (Ponte 1992 a). 

Na elaboração de um problema matemático, é importante que a linguagem seja bastante clara 

e objetiva. Para Dombele (2016), existem bastantes dificuldades na interpretação da linguagem 

matemática. Muitos alunos apresentam dificuldades na resolução de problemas, por não entenderem o 

enunciado do mesmo. Uma causa para tal, pode ser o mau uso da linguagem no cotidiano do aluno. 

Ainda segundo o mesmo autor, também existem bastantes dificuldades na organização dos dados.  

Segundo Sousa (n.d.), uma das dificuldades dos alunos em enfrentar desafios ou problemas, é 

descobrirem sozinhos, qual a melhor estratégia a utilizar para a sua resolução. Para compreender um 

problema não é suficiente compreender as suas palavras, a linguagem e os símbolos. É imprescindível, 

assumir a procura da melhor solução, superando as dificuldades que possam surgir (Soares & Pinto, 

n.d.).  

Segundo Santos (2007), muitos alunos não entendem a matemática que lhes é ensinada na 

escola e, por isso, têm dificuldades em utilizar o conhecimento adquirido na sala de aula, em situações 

do seu dia a dia. Utilizar na sala de aula a resolução de problemas que possam surgir no dia a dia, 

pode ser uma medida a adotar, para tentar combater o facto dos alunos não conseguirem aplicar os 

conhecimentos ao dia a dia. 

Assim, neste trabalho identifiquei como sendo dificuldades dos alunos na resolução de 

problemas, dificuldade na interpretação do enunciado do problema. Foram tidas em conta, dificuldades 

na escolha da estratégia para a resolução do problema e por fim, se os alunos apresentavam 
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dificuldades em interpretar as soluções encontradas à realidade do contexto do problema. Durante a 

intervenção pedagógica, os alunos foram solicitados várias vezes, para a resolução de problemas do 

dia a dia envolvendo a função quadrática. Assim, procurei capacitar os alunos para a resolução de 

problemas pois todos somos diariamente solicitados a fazer uso desta capacidade no nosso dia a dia. 

 

2.2.3. Estratégias dos alunos na resolução de problemas do dia a dia envolvendo a 

função quadrática 

 A resolução de um problema envolve a escolha de uma estratégia e a interpretação dos 

resultados finais (Ministério da Educação, 2013). Existem diferentes estratégias para a resolução de 

problemas. A escolha de uma determinada estratégia tem como objetivo facilitar a resolução do 

problema. No entanto, se esta não for a mais adequada, acaba por dificultar ou até, impossibilitar a 

resolução do mesmo. Quando são propostos aos alunos problemas mais desafiadores e estes têm de 

trabalhar para desenvolverem estratégias de resolução do mesmo, o conhecimento matemático ganha 

mais significado.  

 Para Pólya (1995), uma das etapas de resolução de problemas, é a construção de uma 

estratégia de resolução. Segundo o mesmo autor, para a construção desta estratégia, é necessário 

encontrar conexões entre os dados e a incógnita. É conveniente considerar problemas auxiliares ou 

particulares se essa conexão não for encontrada. É importante pensar se já se resolveu algum 

problema semelhante ou se existem fórmulas que possam ajudar na resolução do mesmo. É também 

importante averiguar, se é possível enunciar o problema proposto de uma forma mais simples que 

facilite a sua resolução. Pode-se averiguar o que acontece em casos particulares mais acessíveis do 

problema, ou em casos mais gerais. É também necessário perceber o que acontece com a incógnita e, 

de que forma esta varia caso se considere apenas parte do problema.  

 No Programa de Matemática para o Ensino Básico (2007) e, segundo Serrazina (n.d.), são 

apresentadas algumas estratégias da resolução de problemas: utilizar um 

esquema/diagrama/tabela/gráfico; trabalhar do fim para o princípio; simular/simplificar o problema; 

descobrir uma regularidade/regra; organizar uma sequência de passos; tentativa e erro; procurar um 

problema análogo mas mais simples; desdobrar um problema complexo em questões mais simples; 

criar um problema equivalente e explorar casos particulares.  

Com base nos autores referidos, neste trabalho foi tido em conta se os alunos estabeleceram 

uma conexão entre o enunciado e a incógnita, ou seja, se relacionaram as expressões algébricas com o 

que era pedido no enunciado. Se recorreram à utilização de um esquema/diagrama/tabela/gráfico, 
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isto é, se para resolverem um problema ou auxiliarem o seu raciocínio, os alunos recorreram a alguma 

destas ferramentas. Foi tido ainda em conta, se os alunos descobriram uma regularidade/regra, 

organizaram uma sequência de passos, utilizaram a tentativa e erro, integraram a tecnologia gráfica e 

interpretaram a solução encontrada no contexto real. Foi evitado valorizar apenas a resposta, tendo em 

conta todo o processo de resolução para a determinação da mesma. Assim, é importante ajudar os 

alunos a desenvolver estratégias para a resolução de problemas. 
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CAPÍTULO III 

ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL 

Neste capítulo é apresento o enquadramento contextual da intervenção pedagógica, onde é 

caraterizada a escola na qual decorreu o estágio, bem como a turma onde foi realizada a intervenção. 

Serão ainda apresentadas as e metodologias de intervenção utilizadas e os diferentes métodos de 

recolha de dados. 

 

3.1. Contexto de intervenção 

 Este subcapítulo encontra-se dividido em duas secções. Na primeira é caraterizada a escola e 

na segunda, a turma onde foi realizada a intervenção pedagógica de ensino.  

 

3.1.1. Caraterização da escola 

Relativamente ao enquadramento contextual, a intervenção pedagógica foi realizada numa escola 

secundária urbana, do concelho de Guimarães, sede de um Agrupamento. Trata-se de uma escola com 

a missão de atingir o sucesso dos seus alunos e com algumas singularidades culturais. Esta tem mais 

de 130 anos e é constituída por um corpo docente muito estável. 

Após o 25 de Abril, com todas as alterações no sistema educativo, a escola sofreu várias 

alterações no seu currículo, até alcançar a vasta oferta educativa que possuiu atualmente para os seus 

alunos. Para além da alargada oferta de cursos que disponibiliza, tanto no ensino regular como no 

ensino profissional, possuí salas de computadores, salas equipadas com projetores e algumas com 

quadros interativos, uma biblioteca e vários espaços comuns interiores e ao ar livre.  

Este agrupamento é constituído por mais três estabelecimentos de ensino e é frequentado por 

alunos de várias nacionalidades, mais precisamente, 2,8% dos alunos não têm nacionalidade 

portuguesa. O agrupamento contém 205 docentes, 93,2% dos quais são do quadro e 97,1% leciona há 

10 ou mais anos. 

A prioridade do agrupamento é, sem dúvida, o sucesso e a certificação dos alunos que acolhe. 

Através de uma entrevista realizada à diretora deste agrupamento, foi possível apurar que, na sua 

perspetiva o propósito de todos é que um aluno que entre na escola saia aos 18 anos com o certificado 

de ensino secundário. Este agrupamento, tem propostas de ensino desde o pré escolar até aos 80 
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anos. É um agrupamento forte na área das tecnologias e sempre se dedicou muito à educação e 

formação de adultos. 

O agrupamento rege-se pelo seu projeto educativo, sendo este, “o documento vértice e ponto de 

referência, orientador de toda a atividade escolar”. Todos os anos letivos existe um plano de ação 

estratégica, para combater algum insucesso escolar. Assim, a missão deste agrupamento é educar 

para o conhecimento e educar em cidadania, tendo uma formação diversificada e uma igualdade de 

oportunidade de acesso e de sucesso para todos. 

 

3.1.2. Caraterização da turma 

A intervenção pedagógica foi realizada numa turma do 10.º ano de escolaridade do curso de 

Ciências e Tecnologias, constituída por 27 alunos (A1 , A2 , … , A27)14 rapazes e 13 raparigas. As suas 

idades eram compreendidas entre os 14 e 16 anos, sendo que a maioria, 81%, tinha 15 anos de idade 

no início do ano letivo. Destes alunos, apenas dois já ficaram retidos em algum ano ao longo da sua 

escolaridade. No decorrer do 2.º período, a turma integrou uma aluna de nacionalidade estrangeira. No 

entanto, como esta não participou em todos os momentos da intervenção pedagógica, não foram 

recolhidos dados sobre a mesma.  

Num inquérito on-line realizado antes da intervenção, foi possível apurar que sete dos alunos 

referem a Matemática como a sua disciplina preferida e nenhum admite ter dificuldades na mesma. 

Todos os alunos pretendiam ingressar no ensino superior mas, a maioria referiu ainda não saber o que 

curso queria escolher. Relativamente aos pais dos alunos, as mães apresentavam uma idade média de 

46 anos e dez delas com formação superior, enquanto os pais tinham uma idade média de 48 anos e 

três deles possuíam formação superior.  

No que diz respeito ao desempenho da turma no ano letivo anterior, nenhum aluno terminou o 

ano com nota negativa a Matemática, sendo que, 51,9% acabaram o ano anterior com nível 5, 33,3% 

com nível 4 e os restantes 14,8% com nível 3. No 1.º período do 10.º ano de escolaridade apenas um 

aluno terminou com nota negativa. No 2.º período esse aluno subiu a sua nota e, um outro aluno tirou 

nota negativa, até ao final do ano letivo. Assim, em geral, a turma refletiu um bom desempenho ao 

longo de todo o ano letivo. De seguida é apresentada uma tabela resumo, com alguns aspetos 

relativamente aos resultados das avaliações dos alunos no decorrer do ano letivo.   
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Tabela 1  
Resumo dos resultados das avaliações do ano letivo 2017/18 

Indicadores 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Desvio padrão 2,631174 2,814796 2,978556 

Média 14 14.(3) 14.(5) 

Avaliação inferior 

a 8 valores 

0 0 0 

Avaliação negativa 1 1 1 

Avaliação positiva 26 26  

Avaliação superior 

a 15 valores 

10 9 10 

Através da tabela 1 é possível observar que a média da turma, ainda que ligeiramente, subiu 

todos os períodos. O mesmo aconteceu com o desvio padrão. Estes são indicadores de que a turma é 

trabalhadora, empenhada e revelou estabilidade ao longo do ano letivo. No 3.º período a nota mais 

baixa na turma foi de 8 valores e a nota mais alta, atribuída a quatro alunos, foi de 19 valores.   

Os alunos desta turma revelaram-se, na maioria, trabalhadores e curiosos, mas um pouco 

individualistas. Era uma turma normalmente ativa quer nas participações orais quer nas idas ao quadro 

para resolverem exercícios propostos pelo professor. No entanto, quando na resolução de exercícios 

era dada a oportunidade de discutirem oralmente, desorientavam-se facilmente. Estes alunos não 

estavam habituados a trabalhar em grupo nem a partilhar ideias com os colegas, sendo evidente a 

necessidade da intervenção pedagógica ser motivadora e estimular a partilha de ideias e 

conhecimentos entre o grupo turma.  

 

3.2. Plano geral de intervenção 

 Este subcapítulo é composto por duas secções. Na primeira secção consta uma planificação da 

intervenção e os objetivos da mesma. Na segunda, são apresentadas e justificadas as metodologias de 

ensino e aprendizagem utilizadas durante a intervenção pedagógica. 
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3.2.1. Planificação da intervenção pedagógica 

 Para a planificação da intervenção pedagógica, foi realizado o quadro 2 que se segue, para 

auxiliar na realização de planos de aulas e na organização dos conteúdos a lecionar. 

Quadro 2  
Planificação resumo das aulas de intervenção 

Aulas Data  Tema  Objetivos  

Aula 1 8 de Maio Estudo elementar de funções Realização do teste diagnóstico. Mostrar à turma como 

obter uma função quadrática no GeoGebra ilustrando 

com o seu gráfico, na calculadora e na aplicação NaN 

Quadratic Function 

Perceber quais as perceções dos alunos relativamente às 

aplicações da função quadrática no dia a dia 

Rever os conteúdos da função quadrática lecionados em 

anos anteriores 

Aula 2 10 de Maio Estudo elementar de funções. 

Funções do tipo: 
          

Levar os alunos a chegarem ao estudo completo das 

funções do tipo           

Aula 3 11 de Maio Estudo elementar de funções. 

Funções do tipo:  
              

Levar os alunos a chegarem ao estudo completo das 

funções do tipo               através das 

funções da aula anterior 

Aula 4 15 de Maio Estudo elementar de funções. 

Funções do tipo:  
                

Levar os alunos a chegarem ao estudo completo das 

funções do tipo                 através das 

funções da aula anterior 

Aula 5 17 de Maio Estudo elementar de funções 

Problema do golo 

Problema do estádio 

Aplicar a função quadrática na resolução de atividades da 

vida real 

Aula prática 

Aula 6 18 de Maio Estudo elementar de funções. 

Funções do tipo: 
               

Levar os alunos à determinação do vértice de uma 

função do tipo                escrevendo 

esta função como uma função do tipo                        

            

Aula 7 24 de Maio Resolução de inequações do 2.º 

grau 

Problema do projétil 

Levar os alunos a entenderem quando têm de resolver 

uma inequação do 2.ºgrau para responder a determinada 

questão e, como resolver inequações do 2.ºgrau. 

Aplicação da resolução de inequações do 2.º grau a 

tarefas do dia a dia 

Aula 8 25 de Maio  Realização da Ficha Final 

Aula 9 29 de Maio  Resolução de exercícios e esclarecimento de dúvidas 

Aula 10 5 de Junho  Realização da questão aula 

Com o auxílio do quadro 2 apresentado, foram realizados planos de aula, para todas as aulas a 

lecionar. Todas estas foram aulas em blocos de 90 minutos e, no final das mesmas, era feita uma 

reflexão de todos os aspetos decorridos durante a mesma. Assim, foram surgindo sempre alguns 

ajustes a realizar nos planos de aula seguintes.  
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3.2.2. Metodologias de ensino 

Na intervenção, baseei a metodologia de ensino e aprendizagem, essencialmente em tarefas 

desafiantes e que envolvessem situações que pudessem ocorrer na vida real. Foi ainda concretizado 

na sala de aula o ensino exploratório. Este tipo de ensino, não advoga que os alunos descubram 

sozinhos as ideias matemáticas que devem aprender, ou que inventem conceitos e procedimentos. 

Tem como objetivo que os alunos aprendam a partir do trabalho que realizam, com tarefas que fazem 

emergir a necessidade de ideias matemáticas que serão sistematizadas e discutidas coletivamente. Os 

alunos foram encorajados a discutir com os colegas, em grupos ou em pares. Por fim foram realizadas 

discussões com o grupo turma (Ponte & Serrazina, 2009; Canavarro, 2011).  

Antes da intervenção, foi realizado um questionário individual, e um teste diagnóstico. Com o 

questionário pretendia-se perceber qual a perceção dos alunos relativamente ao contributo dos 

problemas do dia a dia para a aprendizagem dos conteúdos da função quadrática. Com o teste 

diagnóstico, perceber como é que os alunos abordavam os problemas ou questões do dia a dia. As 

respostas do questionário e do teste diagnóstico, depois de analisadas, permitiram repensar a 

intervenção.  

Com base no tema da função quadrática e nos conteúdos a lecionar, o objetivo era, sempre que 

possível, proporcionar aos alunos aulas e tarefas de caráter exploratório que envolvessem situações do 

mundo real. A introdução de novas ideias a partir de situações da vida real, constitui uma base 

importante para desenvolver os conceitos e ideias pretendidos (Ponte, 1992 b).  

As tarefas propostas aos alunos, foram tarefas envolvendo os conteúdos Matemáticos da função 

quadrática com aplicação no dia a dia. Segundo Almeida e Brito (2005), relacionar os conteúdos 

escolares com a realidade é uma metodologia de ensino e aprendizagem da Matemática. Não significa 

que as tarefas sejam necessariamente relacionadas com algo que aconteceu na vida real de algum 

aluno mas, são tarefas que têm um contexto real, ou mesmo situações que acontecem ou podem 

acontecer no dia a dia de qualquer pessoa. Ao utilizar este tipo de tarefas, estamos a aproximar a 

Matemática da linguagem do cotidiano, facilitando a sua compreensão. 

Na maioria das aulas de intervenção, o formato de trabalho recaiu sobre o trabalho de grupo. A 

turma foi organizada em pequenos grupos onde, dentro dos mesmos, existia uma interação entre os 

alunos com o propósito de resolverem uma determinada tarefa proposta pelo professor. O trabalho em 

grupo permite que os alunos desenvolvam as suas capacidades de comunicação e argumentação 

aliadas à partilha de raciocínios. Tendo em conta o contexto da turma, foi bastante importante 

estimular o trabalho em grupo. 
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Apesar da turma não estar acostumada a este formato de trabalho, eram alunos interessados 

em evoluir e, o trabalho de grupo constituiu para eles, uma oportunidade de progresso. Tanto para os 

bons alunos como para os alunos com mais dificuldades. Os grupos formados eram heterogéneos 

quer ao nível do desempenho na disciplina, quer em género. Segue, no quadro 3, a constituição dos 

grupos nas várias aulas da intervenção pedagógica. 

Quadro 3  
Constituição dos grupos das aulas de intervenção 

G1            G2  G3 G4 G5 G6 G7 

A8 ; A15 ; A18                      

A25   

A12 ; A13 ; A24                      

A26   

A1 ; A6;  A9  

A16   

A5 ; A21 ; A22                      

A27   

A2 ; A3 ; A7                      

A20   

A10 ; A11   

A17                        

A4 ; A14 ; A16                      

A23   

Ainda nesta fase, depois de realizadas as tarefas em grupo, estas foram discutidas e 

corrigidas com o grupo turma. Foi importante a existência de uma breve análise e síntese, envolvendo 

os alunos em discussão com o grupo turma, para perceber quais as suas dificuldades e como as 

ultrapassavam. Segundo Ponte (2003), a discussão final de tarefas realizadas na sala de aula é um 

dos momentos mais importantes para a formalização das aprendizagens. Também o facto de se 

promover a partilha de conhecimentos, estratégias e raciocínios com o grupo turma, é enriquecedor 

para quem partilha as ideias e para quem as escuta e discute.   

  Como a turma tendia a desorientar-se e desorganizar-se com facilidade nas discussões, tive 

aqui o papel fundamental em mediá-las. As aulas foram gravadas e foram recolhidas as resoluções 

das tarefas, uma resolução por grupo, antes da discussão da mesma com o grupo turma.  

Durante todas as aulas os alunos foram autorizados a utilizar alguma tecnologia na sala de 

aula. Podiam recorrer à calculadora e ao telemóvel para o uso do GeoGebra e da aplicação NaN 

Quadratic Function (ambas aplicações gratuitas e de fácil acesso). No entanto, foi sempre pedido aos 

mesmos que apresentassem todos os cálculos e todas as justificações que achassem pertinentes para 

expor o seu raciocínio na resolução de cada tarefa.  

Segundo Souza & Fino (2008), as tecnologias são instrumentos capazes de revolucionar o 

modo de funcionamento da própria escola. Cabe ao professor escolher, se lhe parece ou não, eficaz o 

uso das mesmas, dependendo dos objetivos a alcançar. Com o recurso às tecnologias utilizadas na 

sala de aula, os alunos conseguiram ter múltiplas visualizações da função quadrática que estavam a 

estudar. Adotei então, o uso da calculadora do GeoGebra e da aplicação NaN Quadratic Function, como 

metodologia de aprendizagem dos conceitos da função quadrática.  
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Para terminar a intervenção, foi realizada uma ficha, individualmente, designada de ficha final, 

um questionário final e uma questão aula. A ficha final abordava os conteúdos lecionados, envolvendo 

tarefas do dia a dia. O objetivo era conseguir identificar quais as estratégias que os alunos usavam 

para a resolução dos problemas propostos e se apresentavam as mesmas dificuldades. O questionário 

final era semelhante ao realizado antes da intervenção, para conseguir perceber se os alunos 

mantinham as suas perceções relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para a 

aprendizagem dos conteúdos. A questão aula serviu como elemento de avaliação para a disciplina. Era 

constituído por duas questões de aplicação direta dos conteúdos lecionados e por um problema com a 

estrutura dos problemas realizados durante toda a intervenção.  

 

3.3. Processo de avaliação da intervenção pedagógica 

 Este subcapítulo contempla duas secções. Na primeira secção serão abordados os métodos 

de recolha de dados utilizados para conseguir dar resposta às questões estabelecidas. Na segunda 

secção surge a justificação da análise dos dados recolhidos.  

 

3.3.1. Métodos de recolha de dados 

Para avaliar a intervenção, o processo de recolha de dados foi escolhido de forma a permitir 

uma análise do desempenho da turma na temática em questão. Para tal, esta recolha foi obtida com 

recurso a diferentes técnicas tais como, o questionário, o teste diagnóstico, observação das aulas, 

produções dos alunos e a realização de uma ficha final. 

Segundo Bento (2012), estas técnicas são adequadas para uma investigação qualitativa pois o 

objetivo era encontrar significados através de narrativas verbais e observações. São técnicas que 

aconteceram em ambientes naturais, usando diversos métodos de recolha de dados. Foi ainda, uma 

investigação indutiva e significativa.  

Assim, para dar resposta às questões estabelecidas, recorri a todos os instrumentos de recolha 

de dados referidos. É apresentado de seguida o quadro 4, quadro resumo, onde constam os 

instrumentos de recolha de dados, bem como a que questões pretendo dar resposta com a análise de 

cada um desses instrumentos. 
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Quadro 4  
Instrumentos de recolha de dados utilizados para dar resposta às questões estabelecidas 
 Questionários Teste 

diagnóstico 

Observação Produções 

dos alunos 

Ficha final 

Questão 1       

Questão 2           

Questão 3          

A recolha dos dados decorreu em três momentos distintos: antes da intervenção pedagógica, 

durante a intervenção pedagógica e após a mesma. Antes da intervenção pedagógica, com a resposta 

ao questionário e ao teste diagnóstico já referidos. Aquando a intervenção pedagógica, foi possível uma 

melhor observação do trabalho dos alunos, sendo as aulas gravadas, para serem analisadas 

posteriormente. Houve ainda uma recolha das produções dos alunos para poder analisar. Após a 

intervenção pedagógica, foi realizada uma ficha final e um último questionário. De seguida são 

apresentados de forma mais detalhada os instrumentos de recolha de dados utilizados. 

 

Questionários 

 Face ao objetivo e às questões definidas, delineei uma metodologia de investigação, recorrendo 

a questionários. Com o objetivo de recolher informações sobre o tema da função quadrática, torna-se 

bastante útil a realização e a posterior aplicação do mesmo, à turma onde foi realizada a investigação 

(Gil, 2008). Procurei criar um questionário não muito extenso e com linguagem clara, uma vez que não 

é agradável responder a um questionário que não seja claro (Hill & Hill, 2002). 

  A sua aplicação tem como objetivo dar resposta às duas primeiras questões de investigação. A 

finalidade é saber qual a perceção dos alunos relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia 

para a aprendizagem dos conceitos matemáticos e quais as suas dificuldades em adaptar os 

conteúdos a problemas do dia a dia. 

Foram realizados dois questionários. O primeiro questionário (Anexo I) foi elaborado e aplicado, 

antes da intervenção pedagógica. É constituído por sete questões. Nestas, são abordados os temas do 

trabalho em grupo, a aplicação da função quadrática ao dia a dia e a aplicação da Matemática à vida 

real. O segundo questionário (Anexo II) foi aplicado no final da intervenção pedagógica. Este é 

constituído por cinco questões e, tal como o primeiro, aborda os temas do trabalho em grupo, as 

aplicações da função quadrática no dia a dia e as aplicações da Matemática na vida real. O objetivo é 
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perceber quais as perceções dos alunos relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para a 

aprendizagem da função quadrática e tentar identificar quais as suas dificuldades em adaptar os 

conteúdos da mesma a problemas do dia a dia. Os questionários são semelhantes também para 

observar, se depois de toda a intervenção, os alunos mantêm ou não as suas perceções.   

 

Teste diagnóstico 

Com o intuito de dar resposta às questões de investigação 2 e 3 e, preparar o processo de 

ensino das aulas posteriores, foi realizado um teste diagnóstico (Anexo III) antes da intervenção 

pedagógica. Este instrumento de recolha de dados, forneceu informações para as tomadas de decisões 

que se seguiram durante o decorrer do processo de ensino (NCTM, 2007). Assim, os dados recolhidos 

desta forma, foram utilizados para orientar a intervenção, oferecendo aos alunos a oportunidade de 

superar dificuldades de aprendizagem identificadas (Ministério da Educação, 2013).  

 No teste diagnóstico foi pedido aos alunos, para apresentares todos os cálculos efetuados, bem 

como todas as justificações escritas que achassem pertinentes para explicitar o seu raciocínio. Este é 

composto por quatro questões. A primeira questão é de aplicação direta de conteúdos das funções 

quadráticas, lecionados no 9.º ano de escolaridade. Esta apresenta uma representação gráfica e, tem 

como objetivo, que os alunos identifiquem qual a expressão algébrica da mesma.  

 A segunda questão tinha como objetivo perceber, qual a perceção e intuição dos alunos ao 

resolverem uma tarefa com aplicação à vida real. As últimas questões tinham como objetivo, perceber 

qual a intuição dos alunos relativamente à resolução de problemas do dia a dia. Eram questões que 

envolviam conteúdos da função quadrática já lecionados em anos anteriores mas, envolviam uma 

interpretação do enunciado e da situação real subjacente à questão.  

 

Observação 

 Para recolher informação dos alunos, observei aulas durante todo o ano letivo. A observação é 

uma técnica básica de pesquisa e consiste na recolha de informação, através do contacto direto com 

situações específicas. Permite obter uma visão mais completa da realidade e é uma ferramenta 

bastante útil, quando é orientada em função de um objetivo. Como já tinha objetivos delineados 

aquando esta observação, foi possível realizar uma observação mais focada nos aspetos mais 

específicos do estudo. 
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 Desta forma, esta técnica de recolha de dados foi um processo natural, que permitiu conhecer 

e compreender melhor a turma. A experiência resultante desta observação e convivência com a turma 

constituiu um valioso elemento para esta investigação, ajudando a dar resposta às questões 2 e 3. 

Como complemento à observação, durante a intervenção pedagógica, foram gravadas as aulas, 

sendo garantido o anonimato em relação à identidade dos alunos da turma. Para tal, foi entregue um 

pedido de autorização a todos os encarregados de educação (Anexo IV) sendo que todos autorizaram 

as mesmas. 

 

Produções dos alunos 

 Nas aulas em que os alunos trabalharam em grupo, resolveram alguma tarefa ou problema, 

foram recolhidas as suas produções. Mais tarde, estas foram analisadas, de forma a dar resposta às 

questões 2 e 3 de investigação.  

 As produções dos alunos foi uma das principais fontes de recolha de informação. O facto de 

recolher as tarefas antes de haver uma discussão das mesmas, serviu para compreender com mais 

detalhe, quais as dificuldades que sentiram. 

 

Ficha Final 

 Por fim, e com o intuito de dar resposta a todas as questões de investigação, foi realizada uma 

ficha final (Anexo V). A sua estrutura é semelhante à estrutura do teste diagnóstico. Foi novamente 

pedido aos alunos, que apresentassem todos os cálculos efetuados e justificações escritas, que 

considerassem pertinentes para se compreender o raciocínio por eles seguido. 

A ficha é constituída por quatro questões. A primeira questão, tal como a primeira do teste 

diagnóstico, é de aplicação direta dos conteúdos trabalhados durante a intervenção em torno do tema 

da função quadrática. Esta questão requer que os alunos interpretem e retirem dados do gráfico 

fornecido. A segunda questão é semelhante à última questão do teste diagnóstico. Tem como objetivo, 

que os alunos interpretem o enunciado e façam uma conversão de linguagem portuguesa para 

linguagem matemática.  

 As últimas questões são semelhantes às tarefas realizadas nas aulas. O objetivo era perceber 

se os alunos mantinham as mesmas dificuldades, se as ultrapassaram ou se surgiram novas 

dificuldades. O principal objetivo foi sempre, perceber de que forma estes interpretam e resolvem 

situações do dia a dia aplicando os conteúdos lecionados.   
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3.3.2. Análise dos dados 

 Para dar resposta às questões estabelecidas, dos dados recolhidos durante a intervenção, 

selecionei alguns dos problemas que considerei úteis para análise. Como durante a intervenção foi 

decidido que iria realizar uma questão aula (Anexo VI) sobre o tema lecionado, selecionei também, um 

problema da mesma para análise. Os problemas que não analisei foram os que não apresentavam 

nenhuma das dificuldades elencadas ou não acrescentavam qualquer estratégia nova.  

Como é meu objetivo perceber quais as dificuldades dos alunos na resolução de problemas do 

dia a dia envolvendo a função quadrática, foi pertinente, a elaboração de uma tabela orientadora 

referente a essas dificuldades. Assim, na tabela 2 são apresentadas as dificuldades que selecionei para 

analisar relativamente à função quadrática e à resolução de problemas.  

Tabela 2 
Dificuldades dos alunos na resolução de problemas envolvendo a função quadrática 

Dificuldades 

Função Quadrática Resolução de problemas 

Tratamento Interpretação do enunciado 

Conversão Escolha da estratégia 

Generalização Adaptação da solução encontrada ao dia a dia 

Interpretação gráfica 

 

Relativamente às estratégias que os alunos podiam utilizar para dar resposta a um problema do dia 

a dia envolvendo a função quadrática, foram consideradas apenas algumas das estratégias já referidas. 

Assim, e tendo por base o Programa de Matemática para o Ensino Básico (2007) e, segundo Serrazina 

(n.d.), foi analisado se os alunos usaram as seguintes estratégias:  

 estabelecer uma conexão entre o enunciado e a incógnita; 

  utilização de um esquema/diagrama/tabela/gráfico; 

  descoberta de uma regularidade/regra;  

 organização de uma sequência de passos; 

 utilização de tentativa e erro; 

 integração da tecnologia gráfica; 

 interpretação da solução encontrada no contexto real.  

Relativamente aos questionários, e com o principal objetivo de perceber qual a perceção dos 

alunos relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para a aprendizagem da função 

quadrática, foram analisadas apenas as questões que considerei pertinentes para conseguir dar 
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resposta ao objetivo. Com o intuito de perceber quais as dificuldades dos alunos em adaptar os 

conteúdos da função quadrática a problemas do dia a dia e quais as estratégias que usaram para a 

resolução destes problemas envolvendo a função quadrática, foi analisado o teste diagnóstico, alguns 

problemas realizados na sala de aula (anexo VII), a ficha final e um problema da questão aula. O teste 

diagnóstico e a ficha final foram analisados por questões. Os problemas realizados na sala de aula 

foram analisados individualmente.  
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CAPÍTULO IV 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

O capítulo IV deste relatório, intitulado de intervenção pedagógica divide-se em cinco 

subcapítulos: (1) Questionário, (2) Avaliação diagnóstica, (3) Problemas selecionados, (4) Ficha final e 

(5) Questionário final. Neste capítulo são aprofundadas questões relativas à intervenção pedagógica. A 

escolha dos elementos a analisar foi realizada tendo em conta as questões de investigação e o objetivo 

delineado para a intervenção.  

 

4.1. Questionário 

O questionário realizado tinha como objetivo, compreender qual a perceção dos alunos 

relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos. Com as questões elaboradas, pretendia perceber se os alunos relacionavam a função 

quadrática com o dia a dia, ou a fenómenos do dia a dia. Para tal, foram escolhidas para análise, 

apenas as questões pertinentes para dar resposta ao pretendido. Foram selecionadas as questões 3, 4, 

5, 6 e 7. A este questionário responderam 26 alunos. Assim, depois de analisadas as respostas dos 

alunos seguem algumas ilações das mesmas. 

Questão 3 

Um tipo de tarefas com que podes trabalhar nas aulas de Matemática, são tarefas do dia a 

dia. Já tiveste alguma experiência com este tipo de tarefas? 

 Na resposta a esta questão, os alunos apenas referem se sim ou se não. Há três alunos que 

não responderam, quatro responderam que sim e os restantes 19 responderam que não. 

Questão 4 

Que importância atribuis à aplicação da Matemática a situações do nosso dia a dia? 

Na resposta a esta questão, dois alunos não responderam, um aluno referiu que não atribuí 

nenhuma importância e outro aluno refere que não atribuí grande importância. Os restantes alunos 

referiram que atribuem muita importância sendo que, alguns fundamentam a sua resposta, outros não.   

Dos alunos que fundamentaram as suas respostas, a maioria mencionou que a Matemática 

está em todo lado, “está e sempre estará na base do nosso dia a dia” (A10) e, “sem nos apercebemos 

estamos a usá-la”( A19). Referiram, que “em qualquer disciplina utilizámo-la” (A17), que é usada quando 
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vão às compras, na construção de casas, na tecnologia e no cálculo das idades das pessoas. Alguns 

alunos, referiram ainda, que “A matemática ajuda a resolver algumas situações do nosso dia a dia” 

(A13).  

Questão 5 

No teu dia a dia, fora das aulas de Matemática, já tiveste situações em que a Matemática te foi 

útil? Podes dar alguns exemplos? 

Na resposta a esta questão, apenas quatro alunos responderam que não e os restantes alunos 

responderam que sim. No entanto, nem todos deram exemplos.  

   Dos alunos que deram exemplos, a maioria disse que é útil quando vão às compras para 

calcularem os descontos e “saber se compensa fazer uma compra” (A12). Alguns alunos referiram, que 

é útil para calcular as horas, verificarem o troco que recebem ou que têm de dar e “quando queremos 

seguir uma receita” (A15). Mencionaram também, que usam várias vezes regras de três simples durante 

a sua vida cotidiana. 

Questão 6 

Tendo em conta o que já aprendeste sobre a função quadrática no 9ºano, parece-te vantajoso 

realizar problemas do dia na aprendizagem dos conceitos da função quadrática? Porquê? 

Na resposta a esta questão, dois alunos não responderam e dos restantes, existiram três tipos 

de respostas. Cinco alunos responderam sim, 10 responderam não e os restantes nove responderam 

que não sabiam.  

Os alunos que responderam que não sabiam, disseram que não se lembravam de nenhuma 

aplicação da função quadrática pois não se recordavam do conceito nem do conteúdo da mesma. Os 

alunos que responderam que não, mencionaram que não sabem utilizar atividades do dia a dia na 

Matemática ou não conseguem entender onde podem aplicar a função quadrática. Referem também 

que para os problemas que têm no dia a dia nunca necessitaram de usar a função quadrática, por 

exemplo, um aluno refere que esta “nunca me foi útil na minha vida” (A5). 

 Os restantes alunos, os que responderam que sim, expuseram que “pode ser mais fácil de 

aprender” (A21), “mais vantajoso” (A16) e talvez conseguissem entender melhor a matéria. Salientam 

ainda, que é mais fácil “aprender a função quadrática com exemplos do dia a dia” (A17). 
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Questão 7 

Antecipa alguma mais-valia para a tua aprendizagem na resolução de tarefas de aplicação da 

função quadrática com base na vida real. 

Na resposta a esta questão, dois alunos não responderam e onze indicaram que não sabiam. 

Dos alunos que enumeraram mais-valias, referiram que podiam descobrir o arco que uma bola 

descreve, quando é chutada e, “na marcação de livres e cálculo da trajetória da bola” (A10). 

Mencionaram também, que a função quadrática é útil para a “construção de barragens” (A5 , A12 , A13 e 

A26 ) e “antenas parabólicas” (A16 , A12 , A13 e A26).   

 É percetível que a maioria dos alunos atribui significado à importância da Matemática no seu 

dia a dia. São capazes de identificar situações do seu cotidiano nas quais utilizam a mesma para 

auxiliar algum acontecimento. No que diz respeito à função quadrática, a maioria já não se recordava 

dos conteúdos da mesma. Por esse motivo, não foram capazes de identificar muitas situações reais 

onde a função quadrática estivesse presente ou lhes pudesse ser útil. Quanto à utilização dos 

problemas do dia a dia na sala de aula, é visível que alguns alunos percebem as vantagens dessa 

utilização. No entanto, a maioria como não se recorda dos conteúdos, acaba por não identificar 

qualquer vantagem. Daqui, podiam surgir dificuldades em adaptar a função quadrática a problemas do 

dia a dia pois, os alunos não conseguiam perceber onde esta poderia ser aplicada. A maioria revela 

alguma perceção quanto ao contributo da utilização dos problemas do dia a dia na sala de aula.  

 

4.2. Avaliação diagnóstica  

 Nesta secção será feita uma análise dos resultados obtidos no teste diagnóstico, realizado 

antes de iniciar a intervenção pedagógica. O teste foi realizado individualmente e é constituído por 

quatro questões. Em cada uma delas foram analisadas as dificuldades dos alunos. Estas dificuldades 

foram analisadas tendo em conta os autores estudados, as dificuldades elencadas, e as definições que 

adotei para cada uma delas anteriormente. Foram também analisadas as estratégias que os alunos 

adotaram para responderem às questões. A análise do teste diagnóstico foi realizada tendo em conta 

cada questão, individualmente. 
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 Questão 1  

 

Figura 1. Questão 1 do teste diagnóstico. 

 A esta questão, apenas um aluno não respondeu. Dos restantes alunos que responderam, 

todos responderam corretamente. No entanto, houve alunos que não deram qualquer tipo de 

justificação, isto é, apenas assinalaram qual a resposta. Houve alunos que justificaram e, entre estes, 

alguns tiveram o cuidado de mesmo recorrendo a cálculos, justificar a sua resposta por escrito, 

explicando os cálculos realizados e em que medida esses cálculos os levaram a chegar à resposta 

correta. Enquanto outros, apenas apresentaram cálculos e assinalaram a resposta. No quadro 5 são 

apresentados os resultados dos tipos de respostas dadas pelos alunos.  

 Quadro 5  
Tipos de resposta e justificações dadas na questão 1 do teste diagnóstico 

 

Responde 
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  Justifica 19 Por escrito 4 

Apenas com cálculos 15 

Não justifica 7 

Não responde 1 

 

 O aluno que não respondeu, não foi possível saber qual o motivo pelo qual não respondeu. Dos 

alunos que responderem e não apresentaram qualquer tipo de justificação, não se pode concluir nada 

quanto às suas dificuldades nem quanto à estratégia escolhida.  

Quanto aos alunos que justificaram a sua resposta, é visível que todos interpretaram o gráfico 

corretamente e conseguiram escolher uma estratégia para alcançar a resposta final. É de salientar, que 

todos estes alunos utilizaram como estratégia, uma sequência de passos. Além desta estratégia, cinco 

destes alunos recorreram também à utilização da tentativa e erro. Por observação, é possível referir 

que alguns alunos ainda recorreram à tecnologia gráfica. 
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Quanto à representação gráfica foram abordados os conceitos de concavidade e pontos 

pertencentes a um gráfico. Relativamente aos alunos que justificaram recorrendo não só a cálculos, 

mas também por escrito, três destes alunos apesar de chegarem à resposta correta e o seu raciocínio 

estar correto, revelaram uma confusão de conceitos matemáticos. Segue na figura 2, um exemplo 

ilustrativo dessa confusão de conceitos matemáticos.  

 

Figura 2. Resolução efetuada pelo aluno A9 na questão 1 do teste diagnóstico. 

 Na resposta do aluno A9 é visível a utilização de uma sequência de passos. É ainda percetível 

uma boa interpretação gráfica da figura do enunciado. No entanto, surge uma confusão de termos 

matemáticos. O aluno referiu que a parábola está “virada” em vez de voltada e, de imediato, associa o 

facto de esta estar voltada para cima ao declive, quando seria à concavidade. É percetível que o aluno 

identifica corretamente o conceito de concavidade mas associa-lhe outro nome havendo assim, uma 

confusão de conceitos matemáticos.   

  

 Questão 2  

 

Figura 3. Questão 2 do teste diagnóstico. 
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 A questão 2 é uma questão que remete para o dia a dia, dado que é uma situação que pode 

ocorrer na vida real. Apesar de ser constituída por alíneas, não será analisada como tal, mas sim no 

seu todo, referindo as alíneas que forem mais pertinentes para a análise pretendida.  

Analisando de uma forma global a questão, destacaram-se algumas dificuldades. Por exemplo, 

na questão 2.1 a maioria dos alunos respondeu de forma correta mas, ao vermos os cálculos 

efetuados, percebe-se que houve uma má interpretação do enunciado e a resposta correta é 

coincidência. A figura 4 é um exemplo da resolução de um aluno que apresentou essa dificuldade, os 

restantes alunos que apresentaram esta dificuldade, fizeram exatamente o mesmo cálculo.  

 

Figura 4. Resolução efetuada pelo aluno A8 na questão 2.1 do teste diagnóstico. 

Por observação da figura 4 percebe-se que o aluno A8 não interpretou corretamente o 

enunciado. O aluno substituiu na expressão algébrica dada no enunciado, a variável tempo por zero. Ao 

obter o valor zero, que no contexto real significa que no instante inicial, o balão se encontra a uma 

altitude de zero metros, o aluno conclui que seria às zero horas. Assim, o aluno respondeu 

corretamente mas por coincidência, uma vez que este não interpretou corretamente o enunciado, e o 

que era pedido no problema.  

Uma das dificuldades que surgiu neste problema foi, adaptar as soluções encontradas ao 

contexto real do enunciado. Segue a resolução efetuada por um aluno na figura 5.  

 

Figura 5. Resolução efetuada pelo aluno A17 na questão 2.1 do teste diagnóstico. 



35 

O aluno A17 interpretou de forma correta o enunciado da questão 2.1 e resolveu a equação que 

surgiu da sua interpretação, de forma correta. No entanto, obteve duas soluções e, respondeu que o 

Pedro lançou o balão entre a meia-noite e as duas horas. Verificando-se assim, que o aluno não 

conseguiu interpretar a solução obtida no contexto real do problema.  

Houve ainda alunos que escolheram uma estratégia que não lhes permitiu encontrar a 

resposta pois, não sabiam como terminar o processo. Na figura 6 encontra-se um exemplo ilustrativo 

duma tentativa de resolução. 

 

Figura 6. Resolução efetuada pelo aluno A11 na questão 2.2 do teste diagnóstico. 

Na resposta à questão 2.2 este aluno interpretou corretamente o enunciado pois, substituiu a 

incógnita   pelo valor pedido. Antes da substituição, teve o cuidado de fazer a conversão do valor para 

horas, como era pretendido. No entanto, apesar de ter realizado a conversão corretamente, a 

estratégia que adotou para tal, não foi a melhor. O facto de o aluno utilizar o número fracionário para 

representar as horas (
 

  
 de hora que seriam 1,75 horas ou seja, uma hora e 45 minutos) fez com que 

dificultasse os cálculos seguintes por trabalhar com frações. Percebe-se que o aluno também 

apresenta dificuldades no tratamento. Assim, tudo isto fez com que o aluno não conseguisse finalizar o 

seu processo de resolução.  

Houve alunos que interpretam de forma correta o enunciado mas posteriormente 

apresentaram dificuldades de tratamento. A figura 7 é um exemplo que ilustra esse tipo de dificuldade.   
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Figura 7. Resolução efetuada pelo aluno A3 na questão 2.3 do teste diagnóstico. 

Na resposta à questão 2.3. o aluno A3 interpretou corretamente o enunciado substituindo na 

expressão algébrica o valor da altitude do balão por 75. Percebe-se a sua intenção de calcular o tempo, 

para responder à questão. No entanto, nos cálculos efetuados surgiram dificuldades de tratamento, ou 

seja, o aluno não conseguiu realizar representações corretas dentro do mesmo registo, o que o levou a 

uma resposta errada.  

Dois alunos apresentaram dificuldades na generalização. Estes, não foram capazes de 

reconhecer que tipo de linguagem deveriam ter utilizado perante o contexto do enunciado. Segue na 

figura 8 um exemplo ilustrativo dessa dificuldade.  

 

Figura 8. Resolução efetuada pelo aluno A18 na questão 2.3. do teste diagnóstico. 

Por observação da figura 8 percebemos que o aluno efetuou os cálculos que achou que devia 

efetuar, assumindo estar perante uma função de proporcionalidade direta. O aluno recorreu ao cálculo 

que tinha efetuado na alínea anterior, para estabelecer uma ligação com esta questão. Assim, este 

aluno revela uma dificuldade de generalização. Estamos perante uma função quadrática que o aluno 

assume também como sendo uma função de proporcionalidade direta, isto é, a partir da alínea 
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anterior, criou a generalização de uma ideia matemática e, não reconheceu o tipo de pensamento que 

deveria utilizar perante o enunciado.  

Na resposta a este problema, quanto às estratégias, a maioria dos alunos seguiu uma 

sequência de passos e recorreu à conexão entre o enunciado e a incógnita. Nem sempre realizaram 

essa conexão corretamente, como se pode observar na figura 7, mas percebe-se a intenção do uso de 

tal estratégia.  

 

Questão 3 

 

Figura 9. Questão 3 do teste diagnóstico. 

Esta questão é um problema do dia. Pode ser resolvido de várias formas, adotando estratégias 

diferentes. Para o resolver corretamente é necessário interpretar e relacionar o enunciado e a figura 

que é dada, com a realidade. Dois alunos não resolveram o problema. Outros dois não resolveram mas 

explicaram como faziam. Os restantes tentaram resolver o problema mas, nem todos chegaram à 

resposta final. 

Tendo em conta os 23 alunos que tentaram responder ao problema, oito destes alunos 

tentaram-no resolver estabelecendo uma conexão entre o enunciado e a incógnita, recorrendo a uma 

função quadrática. Destes, apenas três resolveram o problema corretamente justificando todos os 

passos.  

Vários alunos exibiram dificuldades na interpretação do enunciado. Uma evidência para tal, é a 

resolução apresentada na figura 10.  
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 Figura 10. Resolução efetuada pelo aluno A4 na questão 3 do teste diagnóstico. 

Por observação da figura 10 é visível a dificuldade do aluno na interpretação do enunciado. O 

aluno interpreta a palavra exceder, como se fosse uma multiplicação. Os outros dois alunos que 

apresentam a mesma dificuldade, interpretam exatamente da mesma forma que o aluno A4. 

Nas resoluções dos alunos, é percetível dificuldades de tratamento e de conversão. Na figura 

11 é apresentado um exemplo ilustrativo onde são evidentes essas dificuldades.  

 

Figura 11. Resolução efetuada pelo aluno A19 na questão 3 do teste diagnóstico. 

Pela resolução do aluno A19 é visível a sua dificuldade na conversão do enunciado para a 

expressão algébrica. Além desta, depois do aluno obter a sua expressão algébrica, ainda que incorreta, 

não conseguiu efetuar transformações corretas dentro do mesmo registo. Dos restantes alunos que 

apresentaram a mesma dificuldade, esta surgiu da mesma forma que a deste aluno. 

No que diz respeito às estratégias, a maioria dos alunos adotaram a tentativa e erro e 

resolveram o problema corretamente. Quatro dos alunos recorreram a uma sequência de passos 

resolvendo um sistema sendo que, dois destes alunos resolveram o sistema corretamente e 

conseguiram dar resposta ao problema. Os outros dois alunos cometeram erros de cálculo na 

resolução do sistema, não conseguindo dar resposta ao problema. Segue na figura 12, a resolução de 

um aluno que recorreu ao sistema para a resolução do problema. 
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Figura 12. Resolução efetuado pelo aluno A9 na questão 3 do teste diagnóstico. 

 Por observação da figura 12 podemos ver que o aluno recorreu a um sistema para tentar dar 

resposta ao problema. O aluno identificou as suas incógnitas e começou por escrever o sistema 

corretamente, ou seja, interpretou de forma correta o enunciado. No entanto, durante a sua resolução, 

apresenta dificuldades de tratamento, obtendo uma resposta errada. No final, o aluno obteve os valores 

para o comprimento e a largura mas, não interpretou a solução de acordo com o enunciado pois, se o 

fizesse, percebia que os valores obtidos não estavam corretos. A estratégia seguida por este aluno, 

apesar de adequada, não lhe permitiu obter a resposta correta do problema. 

 

Questão 4  

 

Figura 13. Questão 4 do teste diagnóstico. 

Esta questão podia ser resolvida, recorrendo apenas à resolução de uma equação e estávamos 

perante um exercício. Como não é dada a equação e, para perceber qual é a mesma é necessário 

realizar uma boa interpretação do enunciado, estamos perante um problema do dia a dia. Para a sua 
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resolução, os alunos recorreram à estratégia da conexão entre o enunciado e a incógnita ou à tentativa 

e erro.  

Neste problema todos os alunos realizaram a conversão do enunciado para uma expressão 

algébrica. De seguida quatro alunos não realizaram mais nada no problema, ou seja, apenas 

apresentaram uma interpretação do enunciado e uma conversão do mesmo. Dos restantes alunos, 17 

resolveram a equação utilizando a estratégia da conexão entre o enunciado e a incógnita e, seis 

aplicaram a tentativa e erro à expressão algébrica que conseguiram obter. 

Quanto às dificuldades que surgiram, houve um aluno que apresentou dificuldades de 

tratamento. Segue a resolução do mesmo na figura 14. 

 

Figura 14. Resolução efetuada pelo aluno A26 na questão 4 do teste diagnóstico. 

 Por observação da figura 14 é visível que o aluno interpretou corretamente o enunciado, 

efetuou uma conversão correta do mesmo, mas de seguida apresentou dificuldades de tratamento. O 

aluno A26 não conseguiu efetuar transformações dentro do mesmo registo que o levassem a resolver a 

equação. É percetível que este apercebeu-se disso pois abandonou essa resolução e optou pela 

estratégia de tentativa e erro, conseguindo obter o resultado correto.  

Quanto às dificuldades de conversão e de interpretação do enunciado, também apenas um 

aluno, demonstra essas dificuldades. A sua resolução é apresentada na figura 15. 

 

Figura 15. Resolução efetuada pelo aluno A19 na questão 4 do teste diagnóstico. 
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 Para o aluno A19 a sua incógnita é a Eva e, apesar de tentar interpretar o enunciado é visível a 

sua dificuldade na conversão. Assim, o aluno não interpretou corretamente o enunciado levando-o 

também a uma dificuldade de conversão.  

 Quanto à adaptação ao contexto real, dos 15 alunos que resolveram de forma correta a 

equação, todos obtiveram as duas soluções e todos responderam corretamente. No entanto, alguns 

alunos responderam assumindo o valor positivo sem qualquer justificação. Outros alunos responderam, 

justificando que o valor negativo não poderia ser pois, não existem idades negativas. É percetível aqui, 

uma adaptação do problema ao contexto real. É apresentado um exemplo ilustrativo dessa situação na 

figura 16. 

 

Figura 16. Resolução efetuada pelo aluno A3 na questão 4 do teste diagnóstico. 

O aluno A3 interpretou o enunciado e fez a sua conversão corretamente. Não apresentou 

dificuldades no tratamento e, optando pela estratégia da conexão entre o enunciado e a incógnita, 

resolveu a equação que obteve com a sua conversão, achando dois resultados. De seguida, o aluno 

adaptou corretamente a sua resposta ao contexto real do enunciado, justificando que não existem 

idades negativas e, por isso, apresentou corretamente a idade da Eva.  

Tendo em conta todo o teste diagnóstico, as dificuldades mais reveladas foram de tratamento, 

conversão e interpretação do enunciado. Alguns alunos apresentaram também dificuldades de 

generalização, na escolha da estratégia e na adaptação ao contexto real. Houve ainda uma confusão 

entre conceitos e termos matemáticos. Relativamente às estratégias, os alunos apenas utilizaram a 

sequência de passos, a tentativa e erro e a conexão entre o enunciado e a incógnita.  
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4.3. Problemas selecionados 

 Durante a intervenção pedagógica, os alunos foram desafiados a resolver em grupo, problemas 

com aplicação ao dia a dia. Depois de resolverem os problemas e discutirem os mesmos dentro do 

grupo, estes foram discutidos com o grupo turma. Nesta secção é feita uma análise desses problemas 

e, de um problema que foi realizado na questão aula realizada. A escolha destes problemas, deve-se ao 

facto de estes serem pertinentes para dar resposta às questões pretendidas, e ao objetivo geral de todo 

o trabalho.  

 

4.3.1. Problema do golo 

 

Figura 17. Problema do golo. 

 Para a resolução deste problema e, tendo em conta os dados recolhidos, todos os grupos 

recorreram à estratégia da conexão entre o enunciado e a incógnita e utilizaram uma sequência de 

passos. Existiram ainda dois grupos que utilizaram esboços gráficos. Quanto à utilização da tecnologia 

gráfica, durante a resolução do problema na aula, também todos os grupos utilizaram essa estratégia. 
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Neste problema deparamo-nos com um enunciado bastante extenso, com muitas informações. 

Todas estas informações são necessárias para a resolução do mesmo. No entanto, o facto de ser 

extenso e com muitos dados poderia causar alguma dificuldade, o que não aconteceu no geral. Para se 

perceber um pouco o panorama da situação e, dado que o problema é constituído por alíneas, é 

importante clarificar se todos os grupos responderam ou não ao que era solicitado. Assim, no quadro 

6, é apresentada a contabilização dos grupos que responderam (R) ou não responderam (NR) às 

questões. É considerado não responder quando o grupo não apresenta rigorosamente nada na alínea 

em questão. Dos grupos que responderam, os que responderam de forma correta (C) ou responderam 

de forma incorreta (I). São considerados que responderam de forma incorreta os grupos que 

apresentaram dificuldades no processo de resolução do problema. Mesmo que a resposta final esteja 

correta, é considerada incorreta se o grupo apresenta dificuldades no processo de resolução, ou seja, a 

resposta final correta não é resultado dessa resolução.  

Quadro 6  
Contabilização das respostas dos grupos ao problema do golo 

Problema do golo 

Alínea a Alínea b Alínea c 

R NR R NR R NR 

C I  

0 

C I  

1 

C I  

4 5 2 5 1 3 0 

Por observação do quadro 6, vemos que na alínea a, todos os grupos responderam. Os dois 

grupos que responderam de forma incorreta apresentam dificuldades de interpretação gráfica. Segue 

na figura 18 um exemplo dessa dificuldade. 

 

Figura 18. Resolução efetuada pelo grupo G5 na alínea a do problema do golo. 
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 O grupo G5 chegou à conclusão que era golo, no entanto, esta conclusão surge de um processo 

de resolução incorreto. O grupo apenas efetuou o cálculo que indica que a bola passa por cima da 

barreira. Como obtiveram uma altura, que além de ser superior à barreira, é inferior à barra da baliza, 

concluíram que a bola entrava na baliza. Estamos assim, perante uma dificuldade na interpretação 

gráfica pois, os alunos assumiram que a bola, depois de passar a barreira, seguiria em linha reta. Tal 

facto não acontece pois estamos perante uma função quadrática, ou seja, a sua representação gráfica 

é uma parábola. O outro grupo que respondeu de forma incorreta apresenta exatamente a mesma 

dificuldade e a mesma resolução do grupo G5. 

 Para dar resposta à alínea a do problema, existiram bastantes discussões dentro dos grupos. 

Certos grupos inicialmente até referiram que não era golo. No entanto, depois de discutirem entre 

todos os elementos e relerem várias vezes o problema perceberam que cálculos tinham de fazer e, 

como poderiam chegar a uma conclusão. É interessante perceber, que dentro dos grupos os alunos 

transmitiam o problema para a realidade. Segue um exemplo de um diálogo no grupo   . 

Aluno A10: Quanto é que deu? 
Aluno A17: É golo.    
Aluno A10: Mas quanto é que deu? 
Aluno A17: 1.75. 
Aluno A10: Como é que é 1.75? Ah sim, sim. E o quê que significa 1.75? 
Aluno A17: Como é menor que 2.44 é golo. 
Aluno A10: E o quê que é o 2.44? 
Aluno A17: é a altura máxima. 
Aluno A10: Mas isso é impossível. Como é que os guarda-redes chegam à barra? 
Aluno A11: Saltam! 

É percetível que os alunos ao responder ao problema associavam o mesmo com a realidade. 

Não só neste grupo, mas em todos no geral. O mesmo acontecia na discussão com o grupo turma. 

Para dar resposta à alínea b, dos grupos que resolveram, apenas um grupo respondeu de 

forma incorreta. É apresentada a resolução desse grupo na figura 19. 
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Figura 19. Resolução efetuada pelo grupo G4 na alínea b do problema do golo. 

 Por observação da figura, é visível que o grupo apresenta dificuldades na interpretação do 

enunciado e na interpretação gráfica. No entanto, estas dificuldades podem estar relacionadas com o 

conteúdo em si. No enunciado é pedida a altura máxima atingida pela bola e, a conexão que o grupo 

faz do enunciado com a incógnita, é que a bola está a uma altura de zero metros do solo, isto é, a bola 

está no chão e não na sua altura máxima como é pedido. Este grupo, além de não ter interpretado 

corretamente o enunciado, não conseguiu também, fazer uma interpretação gráfica correta. Estamos 

perante uma parábola, ou seja, a altura máxima da bola, seria dada pela ordenada do vértice da 

parábola. Mesmo que o grupo, em termos de conteúdos, não soubesse como resolver este problema, 

se fizesse uma interpretação gráfica correta, poderia ter respondido recorrendo apenas à tecnologia 

gráfica.   

 Na alínea c, aquando a discussão do problema com o grupo turma, surgiram diferentes 

interpretações do enunciado. Esta interpretação também é visível nas resoluções efetuadas pelos 

grupos. No entanto, neste caso, dois grupos responderam recorrendo ao teorema de Pitágoras, 

assumindo como sendo linha de golo, a linha que está desenhada no chão da baliza, como era o meu 

objetivo inicial. Segue na figura 20, um exemplo dessa resolução.   

 

Figura 20. Resolução efetuada pelo grupo G6 na alínea c do problema do golo. 
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 O grupo G6 tal como o grupo G7 responderam ao problema, assumindo como sendo a distância 

pedida, a hipotenusa do triângulo que se pode observar na figura 20.  

O outro grupo respondeu, considerando como sendo a distância da linha de golo que a bola 

está quando atinge a altura máxima, a distância da projeção da bola para a baliza, em linha reta, no 

momento em que esta está na altura máxima (figura 21). 

 

Figura 21. Resolução efetuada pelo grupo G3 na alínea c do problema do golo. 

Por observação da figura, é percetível o pensamento deste grupo na resposta ao problema. 

Esta perceção foi confirmada pela discussão do mesmo, no grupo turma. Os grupos G6 e G7 

defenderam que a linha de golo seria a linha desenhada na relva à entrada da baliza. O grupo G3 

argumentava que desde que a bola ultrapassasse essa linha, seria golo, por isso a linha de golo teria 

de ser todo o interior da baliza, isto é, um plano. Daí, ter considerado a projeção da bola em linha reta 

para a baliza e, não a projeção da bola a tocar exatamente na linha desenhada no chão da baliza. Os 

grupos que não responderam a esta questão dividem as suas opiniões e, é percetível que todos 

pensaram no problema. Dos grupos que não responderam, alguns elementos salientaram que não 

responderam exatamente por não perceberem o que teriam de considerar.  

Desta discussão com o grupo turma, percebe-se que o enunciado do problema poderia ser 

mais claro. Se o objetivo era considerar como sendo linha de golo, a linha branca desenhada na relva à 

entrada da baliza, deveria ser mais explícito. Assim, é sugerida uma pequena reformulação do 

enunciado da alínea c, sendo uma sugestão a seguinte: “A que distância da reta da linha de golo está a 

bola, quando atinge a altura máxima?” (em anexo já se encontra a versão alterada). Esta discussão 

evidencia a presença da realidade no problema. Mais, é evidente a relação que os alunos fazem dos 

cálculos efetuados com a realidade, e da mesma com a interpretação do enunciado.  
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Assim, neste problema surgiram dificuldades na interpretação gráfica e na interpretação do 

enunciado. É um problema extenso que suscitou uma discussão produtiva no grupo turma. Todos os 

grupos envolveram-se na discussão e, todos estabeleceram ligação do problema com a realidade. O 

tema em si também despertou o interesse dos alunos e vários aspetos da realidade foram discutidos.  

 

4.3.2. Problema do estádio 

 

Figura 22. Problema do estádio. 

 Este problema foi distribuído aos grupos e foi pedido aos alunos que lessem com atenção, que 

discutissem entre eles e posteriormente, tentassem resolver o problema. Relativamente às estratégias 

utilizadas, dois grupos recorreram a uma regularidade que encontraram através do enunciado. Os 

restantes grupos recorreram à estratégia da tentativa e erro. 

 No que diz respeito às dificuldades, como nenhum grupo estabeleceu a conexão entre o 

enunciado e a incógnita, nenhum grupo se deparou com uma função quadrática. Como tal, não se 

evidenciaram dificuldades de tratamento, conversão, generalização e interpretação gráfica. De um 

modo geral, todos os grupos organizaram os seus dados de forma correta. Escolheram uma estratégia 

e, todos conseguiram chegar pelo menos a uma parte da resposta pretendida para o problema. Quanto 

à adaptação ao contexto real, há grupos que têm o cuidado de justificar e de efetuar cálculos de 

confirmação para testar, se na realidade, a sua resposta estaria ou não correta. Por outro lado, há 

grupos que apenas apresentam a resposta e não verificam, por exemplo, se para o valor do rendimento 

encontrado, não teriam de vender mais bilhetes do que a capacidade do estádio.  
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 Relativamente à interpretação do enunciado, dois grupos não interpretaram de forma correta 

todo o enunciado. Segue na figura 23 a resolução de um grupo que apresenta essa dificuldade.  

 

Figura 23. Resolução efetuada pelo grupo G5 no problema do estádio. 

 O grupo G5 interpretou corretamente uma parte do enunciado pois, encontrou uma 

regularidade através do enunciado que o conduziu à resposta. É percetível que o grupo escolheu o 

valor 19 pois, o valor seguinte já não poderia ser por algum motivo. Motivo esse, que o grupo não 

referiu qual era, nem justificou a escolha do 19. Tendo em conta a resposta final, percebe-se que o 

grupo não interpretou corretamente outra parte do enunciado. O grupo assumiu 29000 como sendo o 

rendimento que o clube poderia obter, quando na realidade 29000 é o número de espetadores. O 

outro grupo que também apresentou dificuldades na interpretação do enunciado exibiu exatamente a 

mesma resposta.  

 Nas resoluções dos grupos relativamente a este problema, só é percetível, dificuldades na 

interpretação do enunciado. Quanto às estratégias, os grupos encontraram uma regularidade (figura 

23) ou recorreram à tentativa e erro. Segue um exemplo ilustrativo da utilização da tentativa e erro, na 

figura 24. 
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Figura 24. Resolução efetuada pelo grupo G1 no problema do estádio. 

 Por observação da figura, percebe-se que o grupo interpretou de forma correta o enunciado e, 

recorrendo à tentativa e erro, consegue dar resposta ao problema. O grupo teve ainda o cuidado de 

justificar, o porquê do bilhete custar 19 euros e não 18 euros. É também visível, uma interpretação da 

solução encontrada na realidade.  

  

4.3.3. Problema do projétil 

 

Figura 25. Problema do projétil. 

 Esta tarefa surgiu no âmbito das aplicações das funções do tipo            ao dia a 

dia. Foi pedido que os alunos lessem com atenção todas as questões e discutissem em grupo o 

problema, para posteriormente resolverem o mesmo.  
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Analisadas as resoluções dos grupos, tendo em conta apenas as alíneas que cada grupo 

respondeu e a discussão no grupo turma, não foram apresentadas dificuldades de tratamento, 

conversão, interpretação gráfica, organização dos dados, interpretação do enunciado nem da escolha 

da estratégia.  

Na resposta à questão 1.1, todos os grupos fizeram a conversão e o tratamento correto, 

resolvem a equação do 2.º grau que obtiveram da sua conversão e obtiveram as duas soluções da 

equação. No entanto, os grupos interpretaram o enunciado de formas diferentes. Três grupos 

responderam apenas um dos tempos encontrados, mais precisamente o de menor valor e, os restantes 

grupos responderam os dois tempos. Os grupos que responderam apenas um dos tempos foram 

questionados de o porquê de o terem feito. Todos estes referiram que interpretaram a palavra alcançar 

como sendo a primeira vez que o projétil alcançasse os 50 metros, não associando que seriam os dois 

tempos.   

Depois de questionar os grupos, estes confirmam diferentes interpretações do enunciado. Isto 

aconteceu pelo facto do mesmo não estar bem explícito. Assim, com a análise à questão 1.1 penso 

que o enunciado da mesma poderia ser melhorado. Nas respostas não existiram propriamente 

dificuldades, mas sim, maneiras diferentes dos alunos interpretarem um mesmo enunciado, pelo que 

já foi referido anteriormente. Também, pelo facto de, aquando a discussão desta tarefa, foram vários 

os alunos que questionaram e foram discutindo entre eles, se seria um só tempo, ou mais que um, 

pelo facto de no enunciado só constar a palavra tempo. Assim, penso que se o enunciado estivesse 

mais explícito, pelo menos estas interpretações poderiam ser evitadas. Um enunciado sugerido seria: 

“Indique, com aproximação às décimas de segundo, o(s) momento(s) em que o projétil está a uma 

altura de    ” (em anexo já se encontra a versão alterada).   

No que diz respeito às estratégias, todos os grupos utilizaram a conexão entre o enunciado e a 

incógnita, na resolução da questão 1.1. Na questão 1.2 um dos grupos faz a conexão entre o 

enunciado e a incógnita e recorre ainda, ao esboço gráfico. Na figura 26 segue a resolução desse 

grupo.   
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Figura 26. Resolução efetuada pelo grupo G5 na questão 1.2 do problema do projétil. 

Na resolução da questão 1.2 o grupo G5, apresenta uma conexão entre o enunciado e a 

incógnita, organiza os seu dados e, auxilia-se da estratégia de recorrer a um esboço gráfico, para 

ilustrar a sua resposta, ou organizar de forma mais clara os seu dados. 

 No que diz respeito à generalização, um dos grupos apresentou essa dificuldade na resposta à 

questão 1.2. Na figura 27 é apresentada a resolução desse grupo. 

 

Figura 27. Tentativa de resolução do grupo G4 na questão 1.2 do problema do projétil. 

 Por observação da figura 27 é percetível que o grupo interpretou o enunciado e organizou os 

dados. Para dar resposta a esta alínea bastava interpretar o enunciado e ter em conta os valores que 

tinham obtido na resposta anterior. É de salientar que o grupo em causa resolveu corretamente a 

alínea anterior. No entanto, não conseguiram reconhecer, perante os dados que retiraram da 

interpretação do enunciado, que tipo de pensamento deveriam utilizar, perante o contexto do 

enunciado. Não conseguiram realizar uma generalização da situação, evidenciando assim, esta 

dificuldade.   

Relativamente à adaptação ao contexto real, nas resoluções recolhidas esta dificuldade não é 

visível. No entanto, na discussão da questão 1.3 com o grupo turma, o aluno que foi resolver a questão 
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ao quadro, utilizou o cálculo dos zeros da função. Depois de resolver a equação       , obteve os 

valores               . Para o cálculo da semissoma, o aluno referiu que ignorava o valor de 

        pois não existem tempos negativos e, vários alunos referiram que também ignoraram esse 

valor, ou pelo mesmo motivo, ou por este ser muito próximo de zero e então arredondaram para zero. 

Nesta discussão, o facto de os alunos ignorarem o         dá a entender uma ligação excessiva à 

realidade. De facto, não existem tempos negativos e, se a questão fosse relacionada com o tempo, 

pretendia-se que os alunos ignorassem o valor negativo. O que não acontecia nesta questão pois, eles 

recorreram ao cálculo dos zeros apenas para descobrirem a abcissa do vértice e, por isso, teriam de 

utilizar os dois valores. Este cálculo foi utilizado apenas como cálculo auxiliar para chegar à resposta da 

questão, sendo evidente uma dificuldade na adaptação ao contexto real. 

Na questão 1.3, três grupos utilizaram a estratégia da sequência de passos. Realizaram uma 

sequência organizada de passos até conseguirem chegar à resolução do problema. Quanto à estratégia 

da utilização da tecnologia gráfica, na análise dos dados recolhidos, não é percetível se os alunos se 

auxiliam ou não da tecnologia gráfica. No entanto, por observação das aulas gravadas, e pela presença 

na mesma, sei que todos os grupos se auxiliaram da tecnologia gráfica para a resolução do problema. 

Ainda na questão 1.3, apenas três grupos responderam. Dois grupos recorreram ao cálculo 

dos zeros, efetuaram a semissoma dos mesmos e, por fim, substituíram na função, o   pelo valor 

dessa semissoma, ou seja, pelo valor da abcissa do vértice e esse resultado era a resposta ao 

problema. Um dos grupos, G3, não utilizou o cálculo dos zeros, recorreu aos dois valores que tinham da 

questão 1.1 e seguiu a mesma sequência de passos dos anteriores. Segue a resolução deste grupo na 

figura 28. 

 

  Figura 28. Resolução efetuada pelo grupo G3 na questão 1.2 do problema do projétil. 
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Como na discussão com o grupo turma, o aluno que foi resolver a questão ao quadro recorreu 

ao cálculo dos zeros, questionei o grupo G3 do porquê de terem utilizado os valores da questão 1.1. De 

imediato a maioria dos elementos do grupo, referiu que se enganaram. Mas, um elemento referiu a 

razão pela qual utilizaram aqueles valores: “temos uma parábola, é simétrica por isso podemos utilizar 

quaisquer valores da mesma imagem” (A1). De tal modo e por observação da figura 28, é percetível 

que este grupo usufruiu dos valores que já tinham encontrado para dar resposta à questão. Assim, este 

episódio é uma boa ilustração da generalização que este grupo conseguiu alcançar.  

Neste problema, surgiram dificuldades de generalização e na adaptação ao contexto real. 

Relativamente à adaptação ao contexto real, esta dificuldade surgiu na medida em que alguns grupos, 

aquando a discussão do problema, fizeram um uso excessivo da realidade. No que diz respeito às 

estratégias utilizadas, foram utilizadas as estratégias de conexão entre o enunciado e a incógnita, 

sequência de passos, a utilização do esboço gráfico e a tecnologia gráfica. Na tecnologia gráfica, os 

alunos recorream às calculadoras gráficas e à aplicação NaN Quadratic Function. 

 

4.3.4. Problema da questão aula 

 

Figura 29. Problema 2 da questão aula.  

 Todos os alunos tentaram resolver o problema 2 da questão aula. No geral, a maioria 

respondeu corretamente e fizeram todo um processo de resolução do problema muito completo. No 

quadro 7 é apresentado o número de alunos, num total de 24 alunos que realizaram a questão aula, 

que responderam totalmente correto (TC), parcialmente correto (PC) ou incorreto (I) a cada uma das 

alíneas do problema. 
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Quadro 7  
Número de respostas dadas em cada alínea do problema 2 da questão aula  

Problema 2 da questão aula 

Alínea a Alínea b Alínea c Alínea d 

TC PC I TC PC I TC PC I TC PC I 

22 2 0 21 1 2 20 2 2 6 14 4 

 Por observação do quadro é visível que, no geral, os alunos responderam ao problema e, 

poucos o fizeram de forma incorreta. Relativamente às respostas e às resoluções efetuadas, é visível 

uma preocupação por parte dos alunos de responderam de forma completa, justificando todos os 

passos que efetuaram.  

 Quanto às dificuldades, um aluno apresenta dificuldades na interpretação do enunciado e na 

conversão do mesmo. Segue a resolução desse, na figura 30.  

 

Figura 30. Resolução efetuada pelo aluno A23 na alínea b do problema 2 da questão aula. 

 O aluno A23 na sua resolução, demonstra não ter interpretado corretamente o enunciado pois, 

refere que a temperatura do doente começa a diminuir quando este atingir os 39ºC. Além disso, é 

visível uma dificuldade de conversão pois o aluno refere que deve igualar a expressão e, quando está a 

converter o enunciado para uma expressão algébrica utiliza o símbolo de menor em vez da igualdade.  

 Há um aluno que revela dificuldades de tratamento. Segue a resolução do mesmo, na figura 

31. 
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Figura 31. Resolução efetuada pelo aluno A16 na alínea d do problema 2 da questão aula. 

 O aluno A16 efetua uma interpretação correta do enunciado mas de seguida, é visível a sua 

dificuldade de tratamento. Este não consegue efetuar transformações corretas dentro do mesmo 

registo.   

 Dois alunos apresentam dificuldades na interpretação gráfica. Uma vez que as resoluções são 

semelhantes, segue um exemplo ilustrativo dessa dificuldade na figura 32. 

 

Figura 32. Resolução efetuada pelo aluno A5 na alínea d do problema 2 da questão aula. 

 Por observação da figura, percebe-se que o aluno A5 apresenta dificuldades na interpretação 

gráfica. O aluno apresenta uma interpretação correta do enunciado. No entanto, depois de resolver a 

equação que obteve com essa mesma interpretação do enunciado, só necessitava de interpretar as 

soluções e dar resposta ao problema. O que o aluno fez foi o cálculo da abcissa do vértice da parábola 

dada pela expressão algébrica. Este, não conseguiu perceber que a abcissa do vértice corresponde às 

horas a que o doente atinge a temperatura máxima. Assim, não conseguiu realizar uma interpretação 

gráfica correta uma vez que, se o fizesse, ao encontrar as soluções da equação, percebia que tinha 
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obtido as horas a que o doente restabeleceu a temperatura de      uma vez que, este aluno tinha 

igualado a expressão a essa mesma temperatura.  

 Há ainda um aluno, que apresenta dificuldades na adaptação ao contexto real, na interpretação 

gráfica e de generalização. Segue a sua resolução na figura 33.  

 

Figura 33. Resolução efetuada pelo aluno A10 na alínea d do problema 2 da questão aula. 

 O aluno A10 também interpretou o enunciado corretamente e efetuou todos os tratamentos e 

cálculos corretos. No entanto, ao resolver a equação que obteve com a interpretação do enunciado e 

ao obter duas soluções, mesmo uma sendo negativa, o aluno considera as duas e efetua a diferença 

entre elas. O aluno apresenta aqui uma dificuldade na adaptação ao contexto real pois obteve um 

tempo negativo e considerou esse tempo. Além disso é visível também uma dificuldade na 

interpretação gráfica dado que, mesmo recorrendo ao esboço gráfico o aluno não conseguiu interpretar 

que o doente restabeleceu a sua temperatura corporal ao fim de 3,24 horas. É ainda considerado, que 

existe dificuldade de generalização, uma vez que, perante o contexto do enunciado, o aluno não foi 

capaz de perceber que tipo de pensamento deveria ter utilizado, não estabelecendo a generalização 

correta. 

 Relativamente às estratégias utilizadas, a maioria dos alunos recorreu a uma conexão entre o 

enunciado e a incógnita (figura 32 e 33). No geral, interpretaram a solução no contexto real e em 

determinadas alíneas, utilizaram uma sequência de passos para conseguirem dar resposta ao 
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problema. Alguns alunos recorreram também a um esboço gráfico (figura 33) para auxiliarem o seu 

raciocínio e mostrarem que interpretaram graficamente o que estavam a fazer. Durante a realização da 

questão aula, todos recorreram ainda, à tecnologia gráfica.   

 Assim, na resolução deste problema da questão aula, são verificadas algumas dificuldades, 

mas cometidas por poucos alunos. Dos alunos que não responderam corretamente ao problema, 

alguns não constam nas dificuldades dado que apresentam outras dificuldades como por exemplo, 

erros de cálculo, que não são contempladas nas dificuldades a analisar.    

 

4.4. Ficha final 

 A ficha final foi realizada individualmente e realizada por todos os alunos da turma. A sua 

análise é apresentada por questões, num total de quatro questões.  

Questão 1 

 

Figura 34. Questão 1 da ficha final. 

A questão 1 é um exercício de aplicação do conhecimento dos conteúdos e surgiram algumas 

dificuldades. Apesar de ser um exercício, a sua análise foi realizada pois as dificuldades apresentadas 

são dificuldades na função quadrática. A maioria dos alunos demonstrou dificuldades na interpretação 

gráfica. Segue na figura 35 um exemplo ilustrativo dessas dificuldades. 
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Figura 35. Resolução efetuada pelo aluno A13 à questão 1 da ficha final. 

 Por observação da figura 35 percebe-se que o aluno não interpretou corretamente os gráficos 

fornecidos. O aluno escreveu expressões analíticas do tipo             mas, para calcular o 

valor de  , recorre a uma expressão analítica do tipo      . Vários alunos apresentam esta 

dificuldade mas as suas resoluções são semelhantes. 

 Questão 2 

 

Figura 36. Problema 2 da ficha final. 

O facto de este problema ser semelhante ao problema 4 do teste diagnóstico, mas agora com 

duas alíneas fez os alunos pensarem um pouco mais. Durante a realização da questão aula e nas 

respostas dos alunos é percetível, que a maioria respondeu na 2.1 o que era pedido na 2.2 e, depois 

de lerem a 2.2 alteravam a sua resposta mas sem saberem muito bem o que dizer. Há três alunos que 

mantêm essa resposta. Estamos perante uma dificuldade de generalização. Um exemplo ilustrativo é o 

da figura 37.   
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Figura 37. Resolução efetuada pelo aluno A9 no problema 2 da ficha final. 

Por observação da resolução do aluno A9 percebe-se que este interpretou corretamente o 

enunciado, fez uma conversão correta e não apresenta dificuldades de tratamento. No entanto, na 

escrita da resposta o aluno demonstra dificuldades de generalização dado que, o aluno não foi capaz 

de fazer uma generalização no que diz respeito à idade do filho da Maria. Os alunos que apresentam 

esta dificuldade exibem exatamente o mesmo tipo de resposta.   

De um modo geral todos os alunos interpretaram o enunciado e fizeram uma conversão 

correta. Na questão 2.1 a maioria responde o intervalo de tempo ainda que, são visíveis algumas 

dificuldades na adaptação ao contexto real. Na resposta à questão 2.2 do problema, todos os alunos 

responderam corretamente. 

Relativamente às estratégias utilizadas neste problema, todos os alunos utilizaram a conexão 

entre o enunciado e a incógnita. Há ainda alguns que utilizaram a tentativa e erro e interpretaram a 

solução na realidade. 
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Questão 3 

 

Figura 38. Problema 3 da ficha final. 

 Relativamente ao problema 3, todos os alunos tentaram dar resposta ao mesmo. Pela análise 

das resoluções dos alunos, não são apresentadas muitas dificuldades. A dificuldade mais comum foi 

na interpretação do enunciado na questão 3.1 do problema. Cerca de 67% dos alunos evidenciaram 

esta dificuldade nesta questão. Segue na figura 39 um exemplo ilustrativo dessa dificuldade, escolhido 

ao acaso, uma vez que todos os 18 alunos que apresentam esta dificuldade resolvem exatamente da 

mesma forma.   
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 Figura 39. Resolução efetuada pelo aluno A23 na questão 3.2 do problema 3 da ficha final. 

Na resposta a esta questão, o aluno não interpretou corretamente o enunciado. O facto de 

referir 3:00 horas, o aluno assumiu logo que a incógnita seria 3 não tento interpretando corretamente o 

enunciado pois, às 3:00horas seria    . Foram vários os alunos que resolveram esta questão desta 

forma.  

Na resposta à questão 3.2 do problema existem seis alunos que expõem as mesmas 

dificuldades. Na figura 40 é apresentado um exemplo ilustrativo da evidência dessas dificuldades. 

 

Figura 40. Resolução efetuada pelo aluno A3 na questão 3.2 do problema 3 da ficha final. 

 O aluno A3 fez uma boa interpretação do enunciado, converteu o enunciado numa expressão 

algébrica e resolveu-a. No entanto, depois disso, não conseguiu perceber que já tinha a resposta 

pretendida para o problema. Mesmo o facto de o aluno ter obtido uma solução negativa, não a 
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interpretou na realidade. Assim, depois de resolvida a expressão resultante da interpretação do 

enunciado, o aluno não reconheceu que tipo de pensamento deveria utilizar perante o contexto daquele 

enunciado. Assim, este aluno e os restantes cinco, apresentam dificuldades na adaptação ao contexto 

real, de generalização e na interpretação gráfica.  

 Quanto às restantes questões, já foram respondidas por menos alunos e, não são 

apresentadas dificuldades relevantes. Uma outra dificuldade que foi surgindo na resolução do 

problema, ainda que não apresentada por muitos alunos, foi a dificuldade de tratamento. 

Relativamente às estratégias utilizadas, todos os alunos recorreram à conexão entre o enunciado e a 

incógnita (figura 40) e à tecnologia gráfica.  

 

 Questão 4  

 

Figura 41. Problema 4 da ficha final. 

 Relativamente ao problema 4 existem dois alunos que não responderam a nenhuma das 

questões, um aluno tentou responder apenas à questão 4.2, nove alunos responderam apenas à 

questão 4.1 e todos estes responderam corretamente. Assim, 13 alunos responderam ou tentaram 

responder a ambas as questões. 

 Todos os alunos, exceto o que não respondeu, apresentaram uma resolução e uma resposta 

correta na questão 4.1. Quanto à questão 4.2, dos alunos que responderam a maioria apresenta uma 

resposta correta. Os que não conseguem chegar à resposta final do problema, são alunos que 

cometeram erros de cálculos na da fórmula resolvente. Não são evidenciadas propriamente 

dificuldades das elencadas para análise. Assim, todos os alunos que responderam às questões, 

interpretaram de forma correta o enunciado e fizeram corretamente as conversões necessárias. 
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 No que diz respeito às estratégias, todos os alunos recorreram à conexão entre o enunciado e 

a incógnita, à tecnologia gráfica e a uma sequência de passos. Alguns alunos utilizaram o esboço 

gráfico, segue um exemplo ilustrativo na figura 42. 

 

Figura 42. Resolução efetuada pelo aluno A2 na questão 4.2 do problema 4 da ficha final. 

 Por observação da figura, é percetível que o aluno recorre ao esboço gráfico para ilustrar o seu 

raciocínio.  

4.5. Questionário final  

O questionário final realizado tinha como objetivo, depois de toda a intervenção, compreender 

qual a perceção dos alunos relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos. A análise deste questionário incidirá, sobre as questões 3 e 

4 e foi respondido por 26 alunos. Depois de analisadas as respostas dos alunos seguem algumas 

ilações e conclusões das mesmas. 
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Questão 3  

Tendo em conta o que aprendeste sobre a função quadrática nas últimas aulas, achas que foi 

vantajoso a realização de problemas do dia a dia para a aprendizagem dos conceitos 

lecionados? Porquê? 

Relativamente a esta questão, os alunos deram dois tipos de resposta. Há um aluno que não 

respondeu e um que respondeu que não. Os restantes 24 alunos responderam que sim.  

O aluno que respondeu não refere que, “a aprendizagem com problemas do dia a dia é mais 

confuso” (A6). Dos alunos que responderam que sim, as justificações são variadas. A maioria dos 

alunos refere que percebeu melhor a matéria, tornou-se “mais interessante” (A15) o estudo da função 

quadrática e, aprenderam “mais facilmente” (A24). Há alunos que referem, que a resolução de 

problemas do dia a dia é útil e ficam “mais preparados para o futuro” (A11) e para enfrentar a realidade. 

Há um aluno que refere que é vantajoso, na medida em que, agora estão “familiarizados com os 

problemas do dia a dia” (A27) e, por isso conseguem “compreender os exercícios com maior facilidade” 

(A27). Muitos referem ainda que, ficaram a entender as diversas aplicações da Matemática, mais 

precisamente da função quadrática, no dia a dia. 

 Questão 4 

Indica vantagens e desvantagens de trabalhar com problemas do dia a dia nas aulas de matemática.  

 Na resposta a esta questão, apenas um aluno não respondeu. Dos restantes, todos os alunos 

indicaram vantagens e, alguns referiram que não encontravam desvantagens. Relativamente às 

desvantagens as respostas são poucas e pouco variadas. Alguns alunos referiram que os problemas do 

dia a dia não são fáceis de aplicar e que “perde-se bastante tempo” (A6) para resolver um problema 

desses. 

 Quanto às vantagens, as respostas são mais e mais variadas. A maioria dos alunos volta a 

frisar o que haviam dito na questão anterior de que, aprenderam melhor e “mais facilmente” (A4). 

Referiram que os problemas facilitaram a aprendizagem dos conteúdos. Muito alunos relataram que 

uma das vantagens de trabalhar com problemas do dia a dia na sala de aula é ver a Matemática “para 

além das aulas” (A9). Por fim, muitos salientam que vão poder aplicar o que aprenderam na sala de 

aula à vida real e, vão ser capazes de transmitir aos outros, utilidades da função quadrática na vida 

real. Referem ainda que ficaram “com mais interesse” (A18) pela disciplina.    
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CAPÍTULO V 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados mais relevantes obtidos no estudo da 

intervenção pedagógica. É feita uma breve síntese do estudo, relembrado o objetivo principal deste 

trabalho e as suas questões de investigação. Serão discutidas as questões de investigação e, serão 

ainda apresentadas algumas limitações, recomendações e implicações deste projeto. 

  

5.1. Síntese do estudo 

 O principal objetivo do projeto de intervenção pedagógica era, estudar o contributo da utilização 

de tarefas do dia a dia na aprendizagem dos conteúdos da função quadrática. Para tal, pretende-se dar 

resposta às seguintes questões:  

1. Qual a perceção dos alunos relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para a 

aprendizagem da função quadrática?  

2. Quais as dificuldades dos alunos em adaptar os conteúdos da função quadrática a 

problemas do dia a dia?  

3. Que estratégias usam para a resolução de problemas do dia a dia aplicando a função 

quadrática?  

Com vista a dar resposta a estas questões, recorreu-se a diversos métodos de recolha de 

dados. Para dar resposta à questão 1, foram realizados dois questionários para perceber, qual a 

perceção dos alunos relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para a aprendizagem da 

função quadrática. Para dar resposta à questão 2 e 3, foi realizado um teste diagnóstico e uma ficha 

final. Além disso, foram preparadas todas as aulas a lecionar durante a intervenção, recorrendo a 

tarefas que permitissem responder às questões. Foi ainda realizada uma questão aula. Para 

documentar as aulas, procedeu-se à gravação em vídeo e áudio, devidamente autorizada, pelos 

encarregados de educação. 

A metodologia de ensino adotada foi o ensino aprendizagem exploratório, baseado na 

resolução de tarefas desafiantes que envolviam situações que podem ocorrer na vida real. Os alunos 

recorreram a alguma tecnologia e, na maioria das aulas, trabalharam num formato de trabalho de 

grupo.   
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5.2. Conclusões 

 Neste subcapítulo são apresentados os principais resultados obtidos neste estudo. Estes estão 

organizados em três secções correspondestes a casa uma das questões de investigação estabelecidas.   

 

5.2.1. Questão 1: Qual a perceção dos alunos relativamente ao contributo dos problemas 

do dia a dia para a aprendizagem da função quadrática 

 Para dar resposta à primeira questão de investigação, foram realizados dois questionários. O 

primeiro foi realizado antes da intervenção pedagógica e a sua análise encontra-se no ponto 4.1 deste 

relatório. O segundo questionário foi realizado após a intervenção pedagógica e a sua análise surge no 

ponto 4.5 do relatório. A análise das respostas dos alunos permitiu perceber algumas das perceções 

dos mesmos, relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para a aprendizagem da função 

quadrática. 

No que diz respeito aos problemas do dia a dia, a maioria dos alunos revela que é uma 

vantagem para eles, trabalhar este tipo de problemas na sala de aula. Segundo Santos et all (n.d.) os 

alunos percebem a importância do ensino da Matemática bem como a sua relação com a vida real. Os 

alunos referiram que atribuem bastante importância à utilização da Matemática na vida real, uma vez 

que esta está presente no seu dia a dia.  

Relativamente à função quadrática, no primeiro questionário, os alunos não se recordavam de 

quais os conteúdos envolvidos na mesma e, por isso, não sabiam dizer se seria útil trabalhar com 

problemas do dia a dia nestes conteúdos ou não. No final da intervenção, os alunos já referem que 

trabalhar com problemas do dia a dia, contribuiu para a sua aprendizagem relativamente aos 

conteúdos da função quadrática. 

Os alunos têm a perceção de que se trabalharem com problemas da vida real na sala de aula, 

conseguem aprender mais facilmente os conteúdos. Como refere Almeida (2011), no estudo 

apresentado na sua dissertação, uma das perceções dos alunos relativamente às formas de combater 

o insucesso na disciplina de Matemática é relacionar os conteúdos com a realidade. Tal facto verifica-

se, na medida em que os alunos assumem ser importante para eles trabalhar com a realidade e, que 

entendem melhor e mais facilmente os conteúdos a lecionar.  
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5.2.2. Questão 2: Quais as dificuldades dos alunos em adaptar os conteúdos da função 

quadrática a problemas do dia a dia 

 Como refere Santos (2007), é importante levar os alunos a exercitar a sua capacidade de 

pensar. É também importante propor na sala de aula, problemas dos conteúdos a lecionar, que 

tenham relação com as suas vivências. Tal facto ocorreu ao longo de toda a intervenção. Foram 

propostos aos alunos, problemas com relação ao dia a dia, para estimular a sua capacidade de pensar 

e procurarem soluções para as situações apresentadas.  

 Todos os problemas sugeridos foram problemas relativos aos conteúdos da função quadrática. 

Surgiram assim, várias dificuldades, quer relativas à resolução de problemas, quer relativas ao 

conteúdo da função quadrática. 

 Relativamente ao conteúdo, algumas das dificuldades reveladas por bastantes alunos, foram 

dificuldades de tratamento, conversão e de generalização. Como refere Duval (2006), os alunos 

apresentaram dificuldades em realizar transformações de representações dentro do mesmo registo e 

na mudança de registos sem alterar os objetos matemáticos com que estavam a trabalhar. 

Apresentando assim, dificuldades de tratamento e conversão respetivamente. Além disto, foi verificado, 

que bastantes alunos não são capazes de reconhecer que tipo de linguagem e de pensamento devem 

utilizar, perante um determinado contexto do enunciado, nem conseguem fazer generalizações das 

situações. Apresentando assim, dificuldades do elemento fulcral do pensamento algébrico que é a 

generalização.  

Ainda relativamente ao conteúdo lecionado, poucos alunos apresentaram dificuldades na 

interpretação gráfica. Segundo Leinhardt (1990), os gráficos são ensinados sem qualquer relação com 

a vida cotidiana e, por esse motivo, constituem dificuldades para os alunos. Como na intervenção 

pedagógica isso não aconteceu, isto é, a interpretação gráfica foi sempre relacionada com o contexto 

do enunciado, sendo este, sempre um contexto da realidade, a dificuldade na interpretação gráfica foi 

das menos reveladas.  

Para compreender um problema não basta compreender a sua linguagem e os símbolos. Por 

isso, na resolução dos problemas do dia a dia propostos aos alunos, também surgiram dificuldades 

que não estavam relacionadas com o conteúdo a lecionar, mas sim, com o facto de ser proposto um 

problema. Uma das dificuldades mais reveladas pelos alunos foi a interpretação do enunciado. 

Segundo Dombale (2016), os alunos apresentam bastantes dificuldades na resolução de problemas, 

por não compreenderem o enunciado. O que se verificou ao longo de toda a intervenção.  



68 

Para superar essas dificuldades, é importante que os alunos assumam a procura da melhor 

solução, para dar resposta ao problema, tal como refere Soares e Pinto (n.d.). Durante a intervenção, 

os alunos revelaram interesse e empenho na busca de uma solução e na escolha de uma estratégias 

para os levar à solução do problema. Não apresentando assim, muitas dificuldades na escolha de uma 

estratégia. 

Muitos alunos não compreendem a matemática que lhes é ensinada na escola e por isso, têm 

dificuldades em utilizá-la no seu cotidiano, como refere Santos (2007). Como tal, uma das dificuldades 

reveladas pelos alunos na resolução dos problemas, foi a adaptação ao contexto real. Esta é uma 

dificuldade mais revelada no início, observando que os alunos vão ultrapassando a mesma. Utilizar na 

sala de aula, a resolução de problemas que possam surgir no dia a dia, foi uma medida adotada, para 

tentar combater esta dificuldade. Como em toda a intervenção os alunos foram sempre incentivados e 

questionados sobre como relacionar os resultados obtidos à realidade, acabaram por posteriormente, 

interpretar as soluções obtidas no contexto real. Esta conclusão, além das resoluções dos alunos e da 

observação, é baseada também na análise realizada aos questionários. 

Segundo Dombale (2016) também existem bastantes dificuldades na organização dos dados. 

Esta dificuldade não foi muito revelada pelos alunos, pois todos organizavam os dados de forma a 

conseguirem proceder à escolha de uma estratégia e da resolução do problema. Algumas das 

dificuldades que não foram consideradas, como por exemplo, dificuldades no uso de operações 

básicas (Dombale, 2016), foram reveladas. Por vezes esta dificuldade levou os alunos a uma resolução 

incorreta do problema.  

Assim, apesar das dificuldades reveladas, estas foram diminuindo ao longo da intervenção. O 

facto de nas aulas aproximar a Matemática da linguagem cotidiana, facilitou a sua compreensão. E, 

com a resolução de problemas, foi possível estabelecer conexões muito interessantes entre a 

Matemática e a realidade. 

 

5.2.3. Questão 3: Que estratégias usam para a resolução de problemas do dia a dia 

aplicando a função quadrática 

A resolução de um problema envolve, entre outras coisas, a escolha de uma estratégia e a 

interpretação dos resultados finais (Ministério da Educação, 2013). Para dar resposta a esta questão, 

em todos os problemas analisados, foram elencadas as estratégias utilizadas pelos alunos para a 

resolução dos mesmos. 
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Relativamente às estratégias consideradas, todas elas foram utilizadas pelos alunos. Para Pólya 

(1995) para a construção duma estratégia, entre outras coisas, é necessário encontrar conexões entre 

os dados e a incógnita. Esta conexão entre o enunciado e a incógnita, foi a estratégias que os alunos 

mais utilizaram.  

Como refere Souza e Fino (2008), as tecnologias são instrumentos capazes de revolucionar o 

modo de funcionamento da própria escola e, por isso, foi dada liberdade aos alunos para utilizaram as 

calculadoras gráficas o Geogebra e a aplicação NaN Quadratic Function como auxiliares para a 

resolução de problemas. Assim, uma estratégia sempre utilizada pelos alunos, embora estes não a 

especificassem, mas que foi possível observar nas aulas, foi a utilização da tecnologia gráfica. Os 

alunos recorreram à mesma para auxiliar o seu raciocínio e conseguirem interpretar o que estava a 

acontecer graficamente. 

Ainda para auxiliar o seu raciocínio, muitos alunos recorreram a esboços gráficos. Estes 

esboços serviram também, para estes mostrarem ou tentarem explicar graficamente o que pretendiam 

obter para responder a um dado problema.    

De modo geral, quando um problema não se resolvia apenas com um passo, todos os alunos 

realizavam uma sequência de passos. A adaptação ao contexto real também era feita pela maioria dos 

alunos. No entanto, esta é menos utilizada no início e por exemplo, na ficha final, é mais evidente o 

uso da mesma.  

As estratégias da tentativa e erro e da descoberta de uma regularidade foram mais utilizadas 

no problema do estádio, analisado no ponto 4.3.2 deste relatório. A tentativa e erro foi utilizada 

também noutros problemas, mas relativamente por poucos alunos.  

Assim, verificou-se uma utilização de diversas estratégias. Por vezes, no mesmo grupo e para o 

mesmo problema, os alunos utilizavam mais que uma estratégia. Os alunos utilizavam uma estratégia 

e percebiam que não conseguiam dar resposta ao problema seguindo essa estratégia e adotavam 

outra. No entanto, nem sempre a escolha da estratégia foi a mais adequada.     

 

5.3. Limitações, desafios e recomendações 

 Tendo em conta o objetivo, a pertinência deste projeto e as conclusões após a aplicação do 

mesmo, é pertinente esclarecer algumas limitações à sua execução. A principal limitação foi o facto de 

a turma não estar habituada a trabalhar em grupo nem a resolver problemas. Inicialmente, alguns 

alunos, apesar de estarem organizados em grupo, não trabalhavam em grupo. Quando estes eram 

questionados e estimulados para tal, referiam que preferiam trabalhar sozinhos. No entanto, ao longo 
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da intervenção esse individualismo foi desaparecendo. Relativamente à resolução de problemas, 

também inicialmente, os alunos demoravam bastante tempo para iniciarem o problema pois não 

estavam habituados a esta atividade.  

 Uma das limitações foi também o fator tempo. O tempo estipulado para a realização da 

intervenção teve em conta o programa de Matemática A do 10.º ano (Ministério da Educação, 2013) e 

a planificação anual da escola. Também o facto de a intervenção ter sido realizada no último período, 

fez com que não me pudesse alargar mais, no tempo estipulado. Apesar do projeto ser apenas 

relativamente aos conteúdos da função quadrática, havia muitos mais problemas que poderiam ser 

explorados. Esta falta de tempo surgiu também, pelo facto de serem sugeridos problemas e ainda 

estes, serem de contextos reais. Como refere Pires (2001), um problema é uma tarefa cujo objetivo 

está bem definido mas o método de resolução é desconhecido, tal como aconteceu nos problemas 

propostos. Assim, estes levaram os alunos a necessitarem de mais algum tempo do que o habitual 

para a resolução de uma tarefa proposta.  

Na maior parte do tempo estipulado para a realização de um problema, os alunos 

conversavam dentro dos grupos, do tema que era sugerido com o problema. O facto de serem 

problemas de contexto real, por observação das aulas e, depois de ouvir as gravações efetuadas, 

percebe-se que os alunos dedicaram bastante tempo a transpor o problema para a realidade. Para 

Soares e Pinto (n.d), a resolução de problemas por si só, já tem um grande poder motivador para os 

alunos. Sendo estes, de contextos reais e de temas atuais, suscitavam ainda mais interesse para os 

alunos e para a discussão no grupo turma. Apesar de sentir que havia algum tempo gasto, que não era 

para a resolução do problema, não significa que seja um aspeto negativo. Pelo contrário, o facto do 

contexto presente no enunciado do problema ser do interesse dos alunos, é um aspeto bastante 

positivo. É apenas uma limitação pelo facto do tempo ser limitado.  

Um desafio deste trabalho foi a diversidade de interpretações que surgiram. Os alunos 

interpretaram alguns enunciados de formas diferentes, levando-os a resultados e respostas diferentes. 

Essas interpretações não foram erradas, mas sim diferentes formas de observar a realidade. O facto de 

ter o tempo limitado não permitiu que houvesse uma exploração e uma discussão mais detalhada 

destas diferentes interpretações. Foi a partir destas diferentes mas corretas interpretações, que 

emergiram as sugestões de alteração de enunciado, para posteriormente não acontecer o mesmo.  

 No que diz respeito a recomendações para estudos futuros, recomenda-se a exploração deste 

tema com mais tempo, para a possibilidade de discussões mais alargadas. O facto dos problemas 

proposto serem problemas que envolviam um determinado conteúdo, com o objetivo de aplicar a 
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função quadrática aquando a sua resolução, levou a que não houvesse uma grande diversidade na 

escolha das estratégias para a resolução dos mesmos. Assim, uma recomendação seria a utilização de 

problemas diversificados sem relação direta com qualquer conteúdo.  

Seria também pertinente, complementar este estudo com o recurso a algumas tarefas, em que 

os alunos pudessem obter um feedback. Seria ainda de bastante interesse, para estudos futuros, 

recorrer a problemas do dia a dia, propostos pelos próprios alunos.  

 Assim, apesar de todas as dificuldades e limitações sentidas, considero que esta investigação 

respondeu ao objetivo proposto. Dando resposta a todas as questões de investigação, foi possível 

estudar o contributo da utilização de tarefas do dia a dia na aprendizagem dos conteúdos da função 

quadrática.  
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Anexo I 
 

Questionário 1 

Ano letivo: 2017/2018                                                                                 

Nome:                                                                                      

 

Este questionário tem como objetivo, perceber qual a perceção dos alunos relativamente ao contributo dos 

problemas do dia a dia para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Será utilizado apenas para fins 

académicos e nunca será revelado a identidade de nenhum aluno. Para tal, responde de forma clara às 

seguintes questões. 

 

1. Nas aulas de Matemática, em anos anteriores, já trabalhaste em grupo? 

Sim   Não  

 

Se trabalhaste consideras que foi útil? Porquê? 

 

 

 

Se nunca trabalhaste consideras que teria sido vantajoso? Porquê? 

 

 

 

 

2.  Que vantagens e desvantagens te parece existir no trabalho de grupo para a tua aprendizagem de 

conceitos matemáticos?  

 

 

 

3. Um tipo de tarefas com que podes trabalhar nas aulas de Matemática, são tarefas do dia a dia. Já tiveste 

alguma experiência com este tipo de tarefas?  
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4. Que importância atribuis à aplicação da Matemática a situações do nosso dia a dia?  

 

 

 

 

5. No teu dia a dia, fora das aulas de matemática, já tiveste situações em que a Matemática te foi útil? Podes 
dar alguns exemplos? 

 

 

 

 

6. A função quadrática é um tema que já abordaste no 9.º ano de escolaridade e vais trabalhar de novo este 

ano. Posteriormente, nas aulas de Matemática, aquando a lecionação dos conteúdos da função quadrática, 

iremos trabalhar com problemas do dia a dia.  

Tendo em conta o que já aprendeste sobre a função quadrática no 9.º ano, parece-te ser vantajoso realizar 

problemas do dia a dia na aprendizagem dos conceitos da função quadrática? Porquê?   

 

 

 

 

 

7. Antecipa alguma mais-valia para a tua aprendizagem na resolução de tarefas de aplicação da função 

quadrática com base na vida real. 
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Anexo II 
 

Questionário Final 

Ano letivo: 2017/2018                                                                                 

Nome:                                                                                      

 

Este questionário tem como objetivo, perceber qual a sua opinião relativamente ao contributo dos 

problemas do dia a dia para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Será utilizado apenas para 

fins académicos e nunca será revelada a sua identidade. Agradeço que responda de forma clara a cada 

uma das questões. 

 

1. Nas últimas aulas trabalhaste em grupo. Achas que foi útil? 

Sim   Não  

  

 Porquê? 

 

 

 

 

2. Indica vantagens e desvantagens do trabalho realizado em grupo, para a aprendizagem dos 

conceitos matemáticos lecionados. 
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3. Tendo em conta o que aprendeste sobre a função quadrática nas últimas aulas, achas que foi 

vantajoso a realização de problemas do dia a dia para a aprendizagem dos conceitos 

lecionados? Porquê? 

 

 

 

 

 

4. Indica vantagens e desvantagens de trabalhar com problemas do dia a dia nas aulas de 

matemática.  

 

 

 

 

 

5. Das aulas lecionadas, indica: 

a. aspetos positivos: 

 

 

 

b. aspetos negativos:   
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Anexo III 
 

Teste diagnóstico 

Ano letivo: 2017/2018                                                                                 

Nome:                                                                                      

 

Para cada questão, apresente todos os cálculos que efetuar, bem como todas as justificações escritas que achar 

pertinente para explicitar o seu raciocínio. 

 

1. O gráfico ao lado representa uma função quadrática. 

Qual é a expressão algébrica da função representada no gráfico? 

     (A) 22y x     (B) 22y x   

    (C) 21

2
y x     (D) 21

2
y x 

 

 

 

 

 

2. Na noite de S. João, o Pedro lançou um balão. 

A altitude, em metros, a que o balão se encontrava em cada instante, em horas, é dada pela expressão 

algébrica A(t) = –100 (t –1)2 + 100, sendo A a altitude a que o balão se encontra 

em metros, num determinado instante t, em horas. 

Nota: t = 0 significa 00:00h. 

2.1. A que horas o Pedro lançou o balão? 

2.2. A que altitude se encontrava o balão às 01:45h? 

2.3. A que horas o balão se encontrava a 75 metros do solo? 

2.4. Durante quanto tempo o balão se manteve no ar? 
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3. Num terreno cercado por dois muros, como ilustra a figura, pretende colocar-se uma vedação em 

arame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe-se que o terreno de forma retangular, terá de ter         de área e que o comprimento excede 

a largura em     . Será que é possível cumprir estes requisitos, sabendo que só temos       de 

arame?  

 

 

 

 

 

 

4. Se ao quadrado da idade da Eva adicionarmos o triplo da idade dela e, em seguida, subtrairmos 30 

anos, obtemos o dobro da idade da Eva. Quantos anos tem a Eva? 
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Anexo IV 

 
Exmº Senhor(a) Encarregado(a) de Educação, 
No âmbito do Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário, da Universidade do Minho, eu, Débora Alves, Professora Estagiária de Matemática na 
turma frequentada pelo seu educando, pretendo desenvolver uma investigação em Educação 
Matemática, intitulada As aplicações da Função Quadrática no dia a dia, uma experiência 
com alunos de 10.ºano numa turma de Ciências e Tecnologias.  

Com esta experiência de ensino pretende-se dar resposta às seguintes questões: 
 

1. Qual a perceção dos alunos relativamente ao contributo dos problemas do dia a dia para a 

aprendizagem da Função Quadrática?  

2. Quais as dificuldades dos alunos em adaptar os conteúdos da Função Quadrática a 

problemas do dia a dia?  

3. Que estratégias usam para a resolução de problemas do dia a dia aplicando a função 

quadrática?  

 
Para tal, há a necessidade de efetuar uma recolha de dados, com recurso a gravações de 

áudio e vídeo, para facilitar a posterior análise dos dados recolhidos. Para esse fim, venho, desta 
forma, solicitar a sua autorização para proceder ao registo em suporte áudio e vídeo das aulas de 
Matemática A em que decorrerá a intervenção pedagógica. 

Enquanto única pessoa com acesso aos dados, comprometo-me a usar todos os dados 
recolhidos apenas para fins académicos e a não divulgar, em nenhuma circunstância, o nome da 
escola e dos alunos. 

 
Grata pela atenção, agradeço, desde já, a sua colaboração. 
Com os melhores cumprimentos, 
 

       _______________, ___ de Abril de 2018 

 A Professora Estagiária, 

___________________________________________________________ 

    (Débora Filipa Lopes Alves) 

 

 

Eu, ________________________________________________________________, 
encarregado(a) de educação do(a) aluno(a) _______________________________________, da 
turma ______,  
 
      autorizo              não autorizo         
a gravação de áudio e vídeo das aulas de Matemática A inseridas na intervenção pedagógica sendo 
salvaguardado o anonimato. 
_______________, ___ de Abril de 2018 

 

O Encarregado de Educação  

____________________________________________ 
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Anexo V 
 

Ficha Final 

Ano letivo: 2017/2018                                                                                  

Nome:                                                                                      

 

Para cada questão, apresente todos os cálculos que efetuar, bem como todas as justificações escritas que achar 

pertinente para explicitar o seu raciocínio. 

 

1. No referencial da figura estão representadas graficamente duas 

funções quadráticas   e  . 

 

 Atendendo aos dados da figura, determine a expressão analítica que 

define cada uma das funções. 

 

 

 

 

2. A Maria tem 35 anos. A soma do quadrado da idade do seu filho com o dobro da idade do mesmo 

é igual ou inferior à idade da Maria.  

2.1. O que podes concluir relativamente à idade do filho da Maria? 

2.2. Qual é a sua idade máxima? 
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3. Às 3:00 horas de um dia de verão os 

bombeiros iniciaram o combate a um incêndio 

que tinha deflagrado há algumas horas numa 

floresta. Passado algum tempo, como não 

conseguiram controlar as chamas, pediram o 

reforço de meios aéreos. Duas horas depois 

dos meios aéreos entrarem em ação começou 

a verificar-se uma diminuição na velocidade de 

propagação do incêndio. No rescaldo, o chefe 

dos bombeiros locais declarou que a área ardida varia segundo uma velocidade descrita pelo modelo 

matemático,      
 

  
               em hectares por hora, onde     refere-se ao início do 

combate ao incêndio.  

3.1.  Determine a velocidade a que a área florestal ardia às 3:00 horas. 

3.2. Indique, justificando, quanto tempo decorreu desde que o incêndio deflagrou até ser extinto. 

3.3. Determine a velocidade máxima a que se propagou o incêndio. 

3.4. Diga, justificando, a que horas, os meios aéreos iniciaram o combate ao incêndio. 

 

 

 

 

4. Quando um jogador de voleibol executa o serviço por baixo, a bola 

descreve uma trajetória parabólica. Verificou-se que, durante um 

jogo, a distância  , em metros, da bola ao solo,   segundos após o 

lançamento, é dado por:       
 

 
    

 

 
  

  

  
 . 

 

4.1. Mostre que a distância da bola ao solo, no momento do 

lançamento, foi de 1,1 metros. 

4.2. Calcule a altura máxima, em relação ao solo, atingida pela bola nesse lançamento. 
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Anexo VI 
 

Questão aula 

Ano letivo: 2017/2018                                                                                 

Nome:                                                                                      

 

CLASSIFICAÇÃO:_________________________ 

 

1. Seja   a função que admite a representação gráfica da figura. Determine a 

sua expressão analítica e escreva-a na forma         . 

 

 

 

 

 

2. Foi administrado um fármaco a um doente de modo a combater o aumento da sua temperatura 

corporal. Sabendo que a temperatura do doente, em graus Celsius     ,   horas após a administração 

da medicação (e até restabelecer a temperatura normal) é dada por:       
 

 
       , 

determine: 

a) A temperatura do doente aquando da administração do fármaco; 

b) Ao fim de quantas horas a temperatura corporal do doente começou a diminuir; 

c) A temperatura máxima atingida pelo doente; 

d) Ao fim de quanto tempo o doente restabeleceu a temperatura corporal de     . Apresente o 

resultado aproximado a duas casas decimais e traduza-o em horas e minutos. 

  

 

3. Resolve as seguintes inequações: 

 a)        

b) 
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Anexo VII 
 

Problema do golo 

Ano letivo: 2017/2018                                                                                 

Nomes:                                                                                      

 

1. Num jogo de futebol, vai ser cobrado um livre, a 25 
metros da baliza, como mostra a figura 1. A barreira 
está à distância regulamentar de 9,15 metros da bola.  
O plano da trajetória da bola é perpendicular à linha de 
golo.  
A bola pode não passar a barreira ou pode passar por 
cima dela. 
Se passar por cima da barreira, a bola segue na direção 
da baliza, fora do alcance do guarda-redes. 
 
Admita que só pode acontecer uma das quatro 
situações seguintes:  

 A bola não passa a barreira; 
 A bola sai por cima da barra da baliza; 
 A bola bate na barra da baliza; 
 A bola entra na baliza.  

Na barreira, o jogador mais alto tem 1,95 metros de altura.  
A barra da baliza está a 2,44 metros do chão. 
Admita que, depois de rematada, a bola descreve um arco, de tal modo que a sua altura, relativamente 

ao solo, medida em metros, é dada por: 
 

                   

Sendo   a distância, em metros, da projeção da bola no solo ao local onde ela é rematada (ver figura 
2). 

 

 

 

Resolve os itens seguintes, utilizando exclusivamente métodos analíticos. Podes utilizar a calculadora, 
para efetuar cálculos numéricos. Justifica todas as respostas apresentando todos cálculos efetuados e 
explicando todo o raciocínio. 

a) É golo? Justifica a tua resposta. 
b) Qual é a altura máxima atingida pela bola? 
c) A que distância da reta da linha de golo está a bola, quando atinge a altura máxima? Apresente o 

resultado em metros, arredondado às décimas.  

 

 

Figura 1 

Figura 2 
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Problema do estádio 

Ano letivo: 2017/2018                                                                                 

Nomes:                                                                                      

 

Um estádio de futebol tem uma capacidade de 30 000 lugares.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o preço médio de 25 euros por bilhete, a média de bilhetes vendidos por jogo é 

de 20 000. 

O departamento de marketing do clube concluiu que a venda de bilhetes aumentava 

em 1500 por cada euro que o custo médio dos bilhetes diminuísse. 

Para que o clube obtenha o máximo rendimento na venda de bilhetes qual deverá ser o 

custo do bilhete, em número inteiro de euros? 

Qual é, em euros, o rendimento? 
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Problema do projétil 

Ano letivo: 2017/2018                                                                                 

Nomes:                                                                                      

 

 

1. Um projétil é lançado na vertical, para o ar, de uma altura de 3 metros. A altura     , em 

metros,    segundos após o lançamento, é dada por: 

                  

 

 

 

 

 

1.1. Indique, com uma aproximação às décimas de segundo, o(s) momento(s) em que o 

projétil está a uma altura de 50 metros. 

 

1.2. Determine, com aproximação às décimas de segundo, quando é que o projétil está a 

uma altura superior a 50 metros. 

 

 

1.3. Qual é a altura máxima que foi atingida pelo projétil? Apresente o resultado com 

aproximação às décimas. 

 

 

1.4. Quanto tempo esteve o projétil no ar? 

 


