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Compreender o desenvolvimento do conhecimento didático dos futuros professores de matemática em Moçambique através da

realização de estudos de aula.
Questão nº:01

Qual o desenvolvimento do 

conhecimento sobre o planeamento 

de aulas que se evidencia nos 

futuros professores?

Questão nº:02

Qual o desenvolvimento do 

conhecimento sobre a elaboração e 

realização de tarefas que se 

evidencia nos futuros professores?

Questão nº:03

Qual o desenvolvimento do 

conhecimento sobre o aluno e o seu 

processo de aprendizagem que se 

evidencia nos futuros professores?

Referencial teórico e empírico 

Formação inicial de professores [4]; Conhecimento Didático: De acordo com [5]; [1] e [3] e Estudo de aula [2].

Qualitativa Descritiva, em ambiente 

Natural 
Exploratório: Tarefas 

Metodologia

Natureza da investigação 

Fig. 1: Dois ciclos de Investigação Baseada a Design

Recursos 

- gravações de vídeo

- registos e notas

- gravações de áudio 

- análise de documentos (Plano de aula, 
currículos, Trefas e etc. ) 

Entrevista

(Antes e depois do processo formativo)

Grupo colaborativo “futuros professores de 
3º e 4º ano LEM”

Observação

Sessões e aulas
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Recolha de Dados 

1. Definição de 

objetivo 

2. Planificação da 

aula

3. Aula de 
investigação

4. Discussão pós-

aula 

5. Reflexão 
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de aula

Local:

• Universidade 

Púnguè &   

Escola

• 13 Sessões 

(incluindo 

diagnóstico) 

Planeamento 

das sessões em 

junho de 2021.

Término da 

investigação em 

março de 2024.

• Dois professores supervisores 

• Quatro futuros professores

• Professores da escola

• O investigador

• O grupo de alunos  (<16 alunos)

Didática/Prática pedagógica 

Data 

prevista
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Fig. 2 : Etapas de um ciclo de estudo de aula [2]
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