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Introdução

sala de aula, em particular, criando momentos de discussão e sistematização das 

aprendizagens realizadas pelos alunos.

e o ensino secundário e congregam uma variedade de recursos, em que os vídeos 

de sala de aula representam uma dimensão importante, complementada com 

vídeo. De seguida apresentamos as linhas orientadoras e o processo de construção 
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Recursos multimédia na formação de professores

discutir as suas potencialidades enquanto representação privilegiada da aula e 

recursos em que os vídeos são uma componente essencial, não obstante possam 

dispositivos simples de uso corrente que captam som e imagem com qualidade 

complexo, ampliando a oportunidade de o conhecer e de o estudar.

A possibilidade de aceder a esta representação da aula e, por conseguinte, da 
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permite tornar acessível esta prática de ensino, dando a conhecer a realidade de 

salas de aula que a adotam numa pluralidade de aspetos, nomeadamente no que 

diz respeito aos aspetos estruturais e organizacionais da aula atendidos pelos 

O recurso aos vídeos tem vindo a ser adotado, nos anos recentes, em contextos 

variados, existindo um corpo crescente de investigação sobre as implicações da 

utilização está ainda a dar os primeiros passos e não tem dado conta de trabalhos 

noticing skill

conhece do contexto da situação com a situação de ensino em si; c) estabelecer 

conexões entre os diversos aspetos da situação e princípios gerais de ensino e 
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se concretizar. 
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Conceção de casos multimédia para a formação

casos desenvolvidos1.

Linhas de orientação

assentam numa determinada conceção sobre o uso destes recursos, tendo em vista 

criar condições para o desenvolvimento da prática letiva, do conhecimento didático e 

que contribuíssem para uma visão mais completa e integrada da prática, como as 

sobre as aulas que iriam lecionar (captando as suas intenções) e sobre as suas 

1 

rem connosco a sua sala de aula, sem os quais este trabalho não teria sido possível. Assinalamos a 



435
dos Professores de Matemática

 

Figura 1 – 

matemáticas (num determinado contexto, antecipadamente conhecido: escola, alunos, 

e quatro minutos), mas com grande poder ilustrativo do tipo de ensino praticado. Estes 
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Figura 2 – Análise da prática e domínios do conhecimento didático.

texto síntese designado por Sintetizando

tipos de ações e o conhecimento didático subjacente.

Construção dos casos multimédia

experientes que se mostraram disponíveis para colaborar connosco. As aulas 

da equipa do projeto, no âmbito de uma entrevista, com o objetivo de conhecer as 
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das câmaras e dos investigadores na sala aula. 

incluiu o visionamento conjunto de curtos vídeos da aula. Do material recolhido de 

online para serem mais acessíveis, permitirem o 

Figura 3 – 
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Casos multimédia desenvolvidos no projeto P3M

Figura 4 –

o tema Números e operações, tendo em vista o desenvolvimento do pensamento 

noção de equação. Por 

Sucessões.
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O caso multimédia “Eleição do delegado de turma”:  

Uma narrativa contextualizada

Procuramos nesta secção explicitar como se estruturam e são constituídos os casos 

a que se dirige. 

Tarefa - “Eleição para o delegado de turma”

A diretora de turma que coordenou o processo de eleição do delegado de 

Não te esqueças de apresentar e explicar o teu processo de resolução.

Figura 5 – 
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A tarefa matemática

remetendo para uma resolução baseada em procedimentos que tinham sido 

dos alunos, contribuirá, na sua opinião, para:

• 

• 

então em vigor;

• promover as capacidades de resolução de problemas e 

comunicação matemática dos alunos.

trabalhadas nas equações, nomeadamente a noção de equação, 

de membro, termo, de redução de termos semelhantes, os 

Intenções)
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da compreensão matemática dos alunos. 

evidencia a necessidade ou a vantagem de uma determinada ideia, 

responder a um conjunto de questões que visa a perspetivação de como e com que 
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A aula

desses momentos e, por outro, construir uma narrativa sobre a aula retratada. Para 

A preparação da aula. 

introdução 

da tarefa
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particular, da discussão das resoluções dos alunos.

Figura 6 – 

e de explicitação da metodologia de trabalho a desenvolver. 

aula, um momento de leitura do enunciado em grande grupo, 

responder, assim como o tipo de trabalho que iriam desenvolver, 
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realização da tarefa

condições. Indica diversas questões que poderá colocar aos alunos para garantir o 

Figura 7 – 

tenham na interpretação do enunciado do problema e no desenvolvimento de uma 

do ponto de vista da resolução de problemas, ou seja, “por onde 
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lhes permitiu dar a resposta ao problema. (excerto da entrevista das 

Intenções) 

conhecimento que esta tem da turma: 

Um dos aspetos destacados no que diz respeito a esta atividade de planeamento 

discussão da 

tarefa

colocará para dinamizar a discussão.

Figura 8 – 
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na sua perspetiva: “Estas questões visam uma maior e melhor interação entre os 

antecipadamente, estas questões podem enriquecer ainda mais o momento de 

• 

• Apresentando um grau de complexidade crescente nas 

sistematização das 

aprendizagens

pode cumprir:

checklist 

o momento da sistematização. Este momento permite revisitar 



447
dos Professores de Matemática

aula. Isto ajuda os alunos a organizarem as ideias e a consolidar 

cuidadosa da atividade letiva e que antecipem o que vão encontrar no visionamento 

da aula (concretização da aula).

A concretização da aula.

visão global de como a aula se concretizou, assim como analisar, em particular, 

cada um desses momentos, a tipologia de recursos e questionamento varia um 

pouco, embora mantendo diversas características comuns, como sejam os vídeos 

introdução da tarefa

como dinamizou esta parte da aula, tendo em conta o que tinha previsto no plano 
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dos modos de trabalho. (Lourenço)

a atenção dos alunos (a turma poderia estar agitada e dispersa); (2) 

realização da tarefa, são apresentados vídeos de quatro 

trabalho, incentivando a partilha e a entreajuda entre os elementos dos pares. Estes 

medida em que conseguiu manter o nível cognitivo elevado da 

validar as suas respostas, pedindo a opinião dos alunos sobre a 
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numa das situações visionadas:

aluno, ao verbalizar o seu raciocínio, tivesse conseguido perceber 

de discussão da tarefa

de todos os grupos de alunos e a explicitar quais as que escolheriam para serem 

por eles analisados na secção de Preparação da aula.

seleção das resoluções a serem apresentadas na discussão coletiva. As explicações 
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distinguir quais são as resoluções mais ricas e que tipo de conceitos/

procedimentos matemáticos lhes estão associados. Para tal, deverá 

trabalhos dos colegas, assim como predispostos a argumentar as 

desenrolou a apresentação e discussão das resoluções de cada um dos quatro 

Figura 9 – 
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Figura 10 – 

distintos, que resultaram em soluções distintas, mas permitiram 

interessante, no princípio, a discussão que se gerou em torno da 

sistematização das aprendizagens, 

de realizar dois momentos de síntese das aprendizagens, principalmente devido 
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conexões com aprendizagens anteriores, no tema da álgebra. Dado que os alunos 

de promover uma perspetiva mais integrada das aprendizagens matemáticas. Como 

que cada aluno tem oportunidade de expor as ideias que trabalhou 

todas as intervenções . . . Apesar de ser um momento centrado 

uma sistematização das suas ações e intenções de acordo com o quadro de ensino 

A aula, esta secção está estruturada 
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Ações intencionais do professor 

que eles pudessem compreender de algum modo. Porque houve 

necessidades dos alunos.

no Quadro

que lhes pareçam não estar presentes no quadro decorrentes da interpretação que 

análise de uma situação particular da preparação e concretização de uma aula, o 
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Utilização dos casos multimédia do projeto P3M na formação de 

professores

A exploração do caso multimédia nas sessões de formação

que respeite a sua estrutura narrativa e percorra as etapas essenciais da aula.

do caso, dado que todas as situações propostas permitem aceder a importantes 

prática em análise.
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calendário se estenda por mais algum tempo.

situações observadas com um colega, contribuindo para o enriquecimento das suas 

perspetivas sobre o ensino.

como um importante processo de construção de conhecimento. Ocorre pelo diálogo 

que importa realizar sem condicionar as suas respostas. O incentivo ao interrogar 
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O trabalho autónomo decorrente do caso multimédia

Estando disponível online

algumas das análises que iniciaram na sessão presencial, o que tem acontecido, 

e, em algumas situações, lecionar uma aula no quadro deste tipo de ensino. Ao 

Carvalho, 2014).
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metodologia adoptada constitui um motivo de grande curiosidade e expectativa para 

todo o processo de preparação de aula, existindo casos em que lecionam essa aula 

realista sobre este tipo de ensino.

A concluir
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e experimentação dos casos.

o papel da teoria 

atividade continuada de escrita

tempo requerido para a exploração do caso 

articulação com diversas ideias importantes no quadro de unidades curriculares de 

didática da matemática, permitindo uma boa gestão do tempo.
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Canavarro, 2014), contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento didático 
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