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Modelo de Cenário de Aprendizagem 

Este modelo pode ser usado em conjunto com as ferramentas disponibilizadas no toolset 

3.1 do Kit de Ferramentas do Future classroom Lab. 

Tendência(s) Relevante(s)   

A Agenda Digital Europeia e a Agenda Digital de Portugal consideram que as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC), nomeadamente os smartphones, devem ser usadas 

por todas as pessoas como uma componente da vida quotidiana. 

Por outro lado, as orientações curriculares têm vindo a reforçar a necessidade de 

desenvolver nos alunos a capacidade de cálculo mental em estreita conexão com o 

desenvolvimento do sentido de número. 

Qual o nível de maturidade que o cenário pretende alcançar. Este deve ser o nível acima 

do nível de maturidade atual do Modelo de Maturidade da Sala de Aula do Futuro. 

Dimensões DE: nível atual de Maturidade da 

Sala de Aula do Futuro 

PARA: nível desejado de 

Maturidade da Sala de Aula do 

Futuro 

Papel dos alunos (3.º ano) 1 - Substituir 2 - Enriquecer 

Papel do professor 2 - Enriquecer 3 - Aperfeiçoar 

Objetivos de 

aprendizagem e avaliação 
3 - Aperfeiçoar 4 - Expandir 

Ferramentas e recursos 1 - Substituir 2 - Enriquecer 

 

Breve descrição 

Este cenário deu-se nos momentos de rotinas de cálculo mental, em contexto de estágio, 

inscrevendo-se na UC de Prática de Ensino Supervisionada I. Esta UC visa proporcionar, 

aos estudantes, a integração na ação, das aprendizagens realizadas nas outras UC do 

curso. Perspetiva-se como um tempo de ação prática do futuro profissional de ensino, 

concetualizada como espaço de transferência para a ação das aprendizagens realizadas 

nas outras componentes curriculares do curso, procurando integrar e transformar saberes 

disciplinares em saberes profissionais, no 1.º CEB. 

A realização do presente cenário de atividade contribuiu para alcançar os seguintes 

objetivos da PES I: i) conceber, implementar e avaliar projetos curriculares de intervenção 

no 1.º Ciclo do Ensino Básico; ii) conceber e implementar propostas pedagógicas 

metodologicamente adequadas; iii) analisar e refletir sobre a ação. 
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Objetivos de Aprendizagem   

Os objetivos de aprendizagem assumidos para este cenário passam por: 

- Realizar multiplicações, recorrendo ao cálculo mental; 

- Explorar potencialidades das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em 

atividades de cálculo mental multiplicativo. 

 

Papel dos Alunos   

Os alunos participarão em atividades dinâmicas, de modo a fomentar a sua motivação e o 

seu envolvimento. Estas atividades também serão dotadas de momentos mais reflexivos e 

de explicitação do pensamento, numa ótica de aquisição dos conceitos mobilizados ao 

longo das mesmas, com vista à proficiência dos alunos no desenvolvimento de 

competências de cálculo mental. 

Papel do Professor 

Que deve fazer o professor para orientar a aprendizagem e assegurar que os alunos alcancem os seus 

objetivos? 

- Os dois professores estagiários atuarão como orientadores das aprendizagens e 

gestores dos tempos e do grupo-turma; 

- Proporão a atividade de cálculo mental disponibilizada pelo recurso digital do 

smarthphone, sendo responsáveis pela monitorização do seu desenvolvimento e 

auxiliando os alunos no seu processo de aprendizagem, nomeadamente colocando para 

discussão posterior de estratégias as expressões em que os alunos tiveram mais 

dificuldade; 

- Efetuarão uma avaliação formativa, de forma a determinar as estratégias a aplicar, no 

sentido de orientar a aprendizagem de cada aluno e de assegurar que os alunos 

alcançam os seus objetivos, sempre numa ótica de diferenciação pedagógica. 

 

Que tipo de competências irá estas atividades promover em mim enquanto docente de acordo com o 

UNESCO ICT competency framework for teachers? 

Um bom professor encontra-se em constante aprendizagem e expansão dos seus 

conhecimentos, numa incessante procura. Deste modo, a nosso ver, a atividade em 

questão irá promover a literacia tecnológica, o aprofundamento do conhecimento e a 

consequente criação de conhecimento, numa lógica dialógica entre professor e alunos. 
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Ferramentas e Recursos 

Uso do smartphone com aplicações como “Tabuada”, que poderá ser utilizado com toda 

a turma, dividida em duas equipas, numa situação de duelo, em que dispomos um 

telemóvel com a aplicação, dividida em 3 níveis (fácil, médio, difícil). Simultaneamente, um 

aluno de cada equipa tentará resolver a operação apresentada no visor do dispositivo 

móvel, sendo que as operações que suscitarem mais dúvidas serão anotadas no quadro, 

para posterior reflexão e explicitação dos diversos processos de cálculo mental. 

 

Pessoas e lugares 

Quem mais estará envolvido no cenário (outros docentes, membros da comunidade, empregadores, 

especialistas externos, etc.) e que papel desempenhará cada um deles? Considere papéis não tradicionais. 

Onde terá lugar a aprendizagem: na sala de aula, na biblioteca, ao ar livre, num ambiente online? 

A aprendizagem terá lugar na sala de aula, pelo que os intervenientes envolvidos no 

cenário passarão pelos docentes estagiários, professor titular da turma e os alunos. Neste 

cenário o docente desempenhará o papel de mediador e orientador da atividade. 

 

 

Tempos 

Esta atividade será realizada uma vez por semana (30 minutos por sessão), num total de 

quatro semanas, no início da manhã. 

 

 

Avaliação 

Será realizada uma avaliação formativa, através da observação do comportamento e das 

respostas dos alunos, incluindo a gestão comportamental dos membros de cada equipa e 

das estratégias que deverão ser utilizadas para a promoção da eficiência no jogo e 

diminuição do tempo despendido para responder às questões. 

 

Modelo TPACK    

Em que medida o tipo de cenário desenvolvido se encontra em alinhamento com o Modelo TPACK? Como 

são consideradas articuldamente as 3 dimensões centrais?  
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O presente cenário trabalha articuladamente as três dimensões do modelo TPACK. A 

Unidade Curricular de Prática de Ensino Supervisionada I, na qual foi aplicado o cenário, 

permitiu que os professores estagiários experienciassem a dinamização, com alunos do 

3.º ano, de uma atividade de cálculo mental com recurso ao smarthphone, potenciando, 

assim, o desenvolvimento do seu conhecimento científico (no que respeita às 

propriedades da multiplicação e estratégias de cálculo mental envolvidas nas expressões 

geradas pela aplicação), do seu conhecimento tecnológico (respeitante à aplicação 

usada), e do seu conhecimento pedagógico (relativo à forma de gerir a atividade com os 

alunos e de apoiar o processo de aprendizagem). 

 

 

 

 

 

 

Conteudo 

Científico 

Conteudo 

Tecnológico 

Conteudo 

Pedagógico 

-Estratégias de 

comunicação e gestão do 

grupo-turma. 

- Discussão coletiva de 

estratégias de cálculo 

mental. 

Aplicação no 

smartphone 

Multiplicação 

Cálculo mental  

Modelo TPACK 
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Narrativa do Cenário de Aprendizagem 

Título:  

A narrativa do Cenário deve ser redigida para descrever a visão do ensino-aprendizagem da 

perspetiva do professor ou da perspetiva dos alunos. Considere-a como uma história que descreve a 

experiência de aprendizagem. Deve ter cerca de 500 palavras e pode descrever uma experiência de 

aprendizagem tão longa ou tão curta quanto se pretenda, por vezes numa só aula, mas 

normalmente abrangendo mais do que uma aula, como por exemplo um projeto cuja conclusão 

possa demorar várias aulas. 

Título: Matemática digital 

Este cenário pretende familiarizar os alunos com estratégias de cálculo mental, a partir do 

recurso a uma plataforma digital designada por “tabuada”. Através do jogo, os discentes 

são convidados a desenvolver o seu raciocínio matemático, mobilizando estratégias 

rápidas e eficazes de resolução das operações numéricas propostas. 

Serão formados dois grupos/equipas, com igual número de elementos, sendo dispostos 

em duas filas paralelas viradas para uma mesa, onde será colocado o dispositivo 

eletrónico.  Será colocada uma separação física (por exemplo, um livro aberto) entre o 

telemóvel e os alunos que estão na fila, de maneira a que estes últimos, inadvertidamente, 

consigam visualizar as operações antes do tempo. 

Numa primeira fase, um elemento de cada equipa, ao mesmo tempo, deverá colocar-se 

em lados opostos da mesa e selecionar a resposta correta de entre as quatro opções 

apresentadas. O primeiro a responder acertadamente recebe um ponto para a sua 

equipa, trocando-se, de seguida, os jogadores de ambos os grupos. No caso de um 

jogador responder erradamente, será subtraído um ponto à pontuação total da 

correspondente equipa. 

Numa segunda fase será feita uma exploração e discussão em plenário das operações 

numéricas que levantaram maiores dúvidas por parte dos alunos e que, com o decorrer 

do jogo, foram anotadas no quadro pelo professor. 

 

Este documento faz parte do Kit de Ferramentas da Sala de Aula do Futuro, desenvolvido no âmbito 

do projeto iTEC (2010-2014) com o apoio do 7.º Programa-Quadro da Comissão Europeia. O kit de 

ferramentas está disponível em http://fcl.eun.org/toolkit  
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