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O QUE É UM PROBLEMA?

Tarefa que se pretende resolver, mas para a qual não se

sabe um método prévio de resolução.

Processo de descoberta de um caminho, previamente desconhecido,

para alcançar um determinado fim que está bem definido.

Um cliente comprou num dia 2,3 metros de fazenda. No

dia seguinte, comprou mais 1,5 metros da mesma

fazenda. Quantos metros de fazenda comprou no total?
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O QUE É UM PROBLEMA?

Tarefa que se pretende resolver, mas para a qual não se

sabe um método prévio de resolução.

Processo de descoberta de um caminho, previamente desconhecido,

para alcançar um determinado fim que está bem definido.

O João tem metade da idade do pai. Sabendo-se que a

soma das duas idades é 72, quantos anos tem o João?
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PLANEAR UMA AULA

Conexão

Diagrama esquemático das cinco práticas facilitadoras de uma discussão em 

torno de tarefas matemáticas (Stein, Engle, Smith & Hughes, 2008, p. 322)

Sequenciação

Seleção

Monitorização

Antecipação

Trabalho 

individual

Trabalho 

em grupo

Discussão em 

grupo turma
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OBJETIVO DA SESSÃO

Antecipar dúvidas e dificuldades que podem surgir na sala

de aula e possíveis estratégias para resolver o problema

Antecipação
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PROBLEMA DO SAPO

Um sapo está no fundo de um poço com 10 metros de profundidade.

Durante o dia, o sapo sobe 4 metros através da parede do poço, mas,

durante a noite, e enquanto dorme, escorrega e desce 2 metros. Desta

forma, quantos dias levará o sapo a atingir o cimo do poço?

*Retirado de Lester, F. (1993). O que aconteceu à investigação em resolução de problemas de Matemática? A situação nos 

Estados Unidos. In D. Fernandes, A. Borralho & G. Amaro (Eds), Resolução de problemas: Processos cognitivos, 

concepções de professores e desenvolvimento curricular (pp. 13-34). Lisboa: IEE.
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PROBLEMA DO SAPO

Estratégias
Número de 

alunos

Resolução por partes 3 alunos (14%)

Construção de 

esquemas/figuras
9 alunos (41%)

Construção de um 

modelo
9 alunos (41%)

Construção de tabelas 2 alunos (9%)

Aplicação de fórmulas 4 alunos (18%)

A nível de persistência

A nível de interpretação

A nível de seleção de informação

A nível de estratégia
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PROBLEMA DO SAPO
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PROBLEMA DOS CUMPRIMENTOS

Estávamos oito pessoas na sala. O Gilberto cumprimentou toda a gente.

A Isabel cumprimentou seis pessoas e a Beta cinco. A Gui cumprimentou

quatro e o Manuel três. O Rogério cumprimentou duas pessoas e a

Alcina, apenas uma. Quem é que eu cumprimentei?

*Retirado de Viana, J. P. (2012). Eu e mais sete pessoas na sala. In Viana, J. P., Uma Vida Sem Problemas – A Matemática nos 

desafios do dia a dia (p. 96). Lisboa: Clube do autor.

O cumprimento 

é uma ação 

recíproca entre 

duas pessoas?
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PROBLEMA DOS CUMPRIMENTOS
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PROBLEMA DOS CORTES NA PIZZA

Numa pizzaria, um grupo de amigos fez o seguinte pedido:

“Queremos uma pizza circular, com apenas 8 cortes e o máximo de fatias possível.”

1. Assumindo que as fatias podem ter diferentes tamanhos e que os cortes têm de ser

efetuados em linha reta, quantas fatias se pode obter para satisfazer o pedido do

grupo?

2. E se o grupo tivesse pedido a pizza com n cortes? Qual seria o número máximo de

fatias?

*Adaptado de Oliveira, H., Canavarro, A. P., & Menezes, L. (2013). Cortes na piza (ensino secundário) – caso multimédia. In 

Site do Projeto P3M, Práticas Profissionais de Professores de Matemática. Disponível em: http://p3m.ie.ul.pt/caso-4-cortes-

na-piza-ensino-secundario
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PROBLEMA DOS CORTES NA PIZZA

Numa pizzaria, um grupo de amigos fez o seguinte pedido:

“Queremos uma pizza circular, com apenas 8 cortes e o máximo de fatias possível.”

1. Assumindo que as fatias podem ter diferentes tamanhos e que os cortes têm de ser
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fatias?

Antecipação

Estratégia: construção de figuras conjugada com a tentativa e 

erro até se aperceberem da existência de um padrão

Dificuldades: cortes que passam no centro da pizza

Discussão: apresentação feita por ordem crescente de resultados
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PROBLEMA DOS CORTES NA PIZZA

Numa pizzaria, um grupo de amigos fez o seguinte pedido:

“Queremos uma pizza circular, com apenas 8 cortes e o máximo de fatias possível.”

1. Assumindo que as fatias podem ter diferentes tamanhos e que os cortes têm de ser

efetuados em linha reta, quantas fatias se pode obter para satisfazer o pedido do

grupo?

2. E se o grupo tivesse pedido a pizza com n cortes? Qual seria o número máximo de

fatias?

30 minutos inicialmente estabelecidos

“as fatias têm de ter a mesma forma geométrica?”

“as fatias têm de ser triangulares?”

50 minutos

Monitorização



29

PROBLEMA DOS CORTES NA PIZZA

Numa pizzaria, um grupo de amigos fez o seguinte pedido:
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fatias?

Seleção Sequenciação
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PROBLEMA DOS CORTES NA PIZZA

Numa pizzaria, um grupo de amigos fez o seguinte pedido:

“Queremos uma pizza circular, com apenas 8 cortes e o máximo de fatias possível.”

1. Assumindo que as fatias podem ter diferentes tamanhos e que os cortes têm de ser

efetuados em linha reta, quantas fatias se pode obter para satisfazer o pedido do

grupo?

2. E se o grupo tivesse pedido a pizza com n cortes? Qual seria o número máximo de

fatias?

Conexão

Acesso às estratégias, ideias e dificuldades

Desenvolveram capacidades de resolução de problemas

Aplicaram conhecimentos aprendidos sobre PIM
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