
  

 

 

 

 
A19- “Do Ensino Básico (3º Ciclo) ao Ensino Secundário: articulação entre ciclos e análise 

didática da Matemática nos diferentes domínios” 

 

 

Fundamentação da ação de formação: 

 

As metas curriculares de Matemática (MC) foram construídas com base nos conteúdos temáticos 

constantes do Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007 (PMEB2007), e homologadas a 3 

de Agosto de 2012. No entanto, a organização dos conteúdos de uma forma coerente e consistente 

originou alguns desfasamentos pontuais entre as MC e o PMEB2007. Como proposta de resolução 

para esta situação foi elaborado um novo Programa de Matemática para o Ensino Básico, tendo sido 

homologado a 17 de Junho de 2013.  

A constante alteração do Programa de Matemática do Ensino Básico e o aparecimento de Metas 

Curriculares de Matemática para o Ensino Básico tem originado a necessidade de uma contínua 

formação de professores desse nível de ensino e igualmente do ensino secundário como forma de 

apropriação do Programa de Matemática do Ensino Básico, potenciando uma melhor articulação 

entre ambos os níveis de ensino e uma clarificação sobre os conhecimentos prévios necessários a 

uma boa transição de ciclos. Como já dito anteriormente, apesar de o Programa de Matemática 

homologado em 2007 ainda ser bastante recente e ainda não ter sido possível, a alguns professores, 

uma apropriação completa do mesmo, em 2013 foi elaborado um novo Programa de Matemática 

que acrescenta diversos conteúdos até então não trabalhados nesse nível de ensino, introduzindo um 

novo referencial: as Metas Curriculares. 

 “As metas curriculares estabelecem aquilo que pode ser considerado como a aprendizagem 

essencial a realizar pelos alunos, em cada um dos anos de escolaridade ou ciclos do ensino básico. 

Constituindo um referencial para professores e encarregados de educação, as metas ajudam a 

encontrar os meios necessários para que os alunos desenvolvam as capacidades e adquiram os 

conhecimentos indispensáveis ao prosseguimento dos seus estudos e às necessidades da sociedade 

atual”. [ http://WWW.dgidc.min-edu.pt]. 

Desta forma, o Novo Programa de Matemática do Ensino Básico (2013) e a implementação das 

Metas Curriculares, motivam o professor para a necessidade/obrigatoriedade de: 

 

a) Refletir sobre o contexto pedagógico – didático em que se inserem as metas; 

b) Aprofundar conteúdos curriculares decorrentes da implementação das mesmas; 

c) Adaptação aos novos documentos em vigor para uma melhor apropriação/inclusão das metas 

curriculares na sua prática letiva; 

d) Promover de forma inovadora, em espaços de aprendizagem diversificados, estratégias didáticas 

concretas e motivadoras que operacionalizem alguns descritores de diferentes objetivos 

preconizados pelas Metas Curriculares e que conduzam ao sucesso educativo. 

   

Pelos diversos motivos referidos anteriormente, os próprios intervenientes nas escolas (professores 

e diretores) têm realizado diversos pedidos de formação na área da Matemática na medida em que 

eles próprios se deparam com as mudanças e que têm de ser capazes de rapidamente se adaptarem 

em prol de uma melhor educação. 

 

Sendo assim, esta formação torna-se bastante adequada e pertinente na atual conjuntura 

educacional, pretendendo contribuir, para a formação de professores, através da atualização de 

conhecimentos em Domínios e subdomínios elencados nas Metas Curriculares, salientar a 



  

 

 

 

importância da sequência dos conteúdos, e a articulação ao nível dos vários ciclos de ensino e ainda 

fomentar a criação e exploração de materiais didáticos bem como a partilha de 

experiências/dinâmicas de trabalho. 

Nesse sentido, surge identificada a necessidade de formação nas escolas associadas a este CFAE, na 

área das Didáticas da Matemática, por referência aos programas da disciplina, no âmbito do 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar do Ministério da Educação, atualmente em 

curso (Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016, de 24 de março). 

 

 

Objetivos da ação de formação: 

 

Com esta formação pretende-se:  

• Promover conhecimento sobre metodologias, técnicas e recursos que permitam apoiar o 

desenvolvimento curricular no Novo Programa e Metas Curriculares; 

• Conhecer as Metas Curriculares de Matemática ao nível dos domínios/subdomínios do 

referencial, objetivos e descritores de aprendizagem; 

• Identificar alteração dos conteúdos e enfatizar as principais diferenças entre o programa anterior 

e o atual; 

• Esclarecer a terminologia utilizada de modo a permitir clareza na planificação da disciplina; 

• Proporcionar aos professores uma visão integrada dos diferentes domínios, no contexto do 

Programa e respetivas Metas Curriculares, incluindo tarefas e práticas em sala de aula e noutros 

espaços, de modo a que os alunos interajam durante os processos de aprendizagem. 

• Clarificar as finalidades, objetivos e conteúdos do Programa e das Metas Curriculares;  

• Promover estratégias de abordagem dos conteúdos de acordo com as Metas e o Novo Programa 

de Matemática com vista à sua concretização nos vários domínios (NO) – Números e Operações; 

(GM) – Geometria e Medida; (ALG) – Álgebra e  (OTD) – Organização e Tratamento de Dados; 

• Favorecer a realização de experiências de desenvolvimento curricular no Novo Programa e Metas 

Curriculares que propiciem o incremento de uma atitude positiva face a esta área do saber e 

contemplem a planificação de tarefas, a sua condução e reflexão; 

• Criar dinâmicas de trabalho entre os professores de um mesmo ciclo e entre professores de ciclos 

diferentes, nomeadamente 3º ciclo e ensino secundário, com vista a um investimento continuado 

no ensino da Matemática ao longo da escolaridade obrigatória;  

 

• Desenvolver atitudes de cooperação entre professores, bem como competências de trabalho em 

equipa, ou seja, proporcionar dinâmicas de trabalho entre docentes e fomentar a troca de 

experiências entre pares; 

• Elaborar materiais e tarefas para utilizar em sala de aula que permitam trabalhar 

finalidades, objetivos e conteúdos do Programa e das Metas curriculares, ou seja, aperfeiçoar a 

didática da matemática através da criação e exploração de materiais de apoio à implementação das 

metas curriculares; 

• Planificar a prática pedagógica de acordo com as orientações metodológicas; 

 

Sintetizando em dois grandes objetivos, podemos dizer que se pretende:  

- Aprofundar o conhecimento didático necessário a um ensino dos Números e Operações, 

Organização e Tratamento de Dados, Álgebra e Geometria e Medida que apoie a construção de 

aprendizagens significativas e duradouras, 

- Aprofundar o conhecimento de conteúdo matemático sobre os vários domínios já referidos 

anteriormente. 



  

 

 

 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

Os conteúdos desta oficina de formação visam o desenvolvimento do conhecimento matemático e 

didático dos professores, no que respeita aos diferentes domínios do Programa e Metas 

curriculares. 

  

Assim, definem-se oito sessões presenciais conjuntas, em que as sete primeiras têm a duração de 

três horas e a última a duração de quatro horas. 

 

A 1ª sessão presencial conjunta tem como objetivos a:   

• Apresentação da proposta de trabalho, modo de funcionamento e avaliação. (Introdução à 

oficina. Plenário); 

• Auscultação/diagnóstico das competências dos formandos em relação ao Programa e Metas 

Curriculares;  

• Enquadramento geral do Programa e Metas curriculares; 

• Formação de grupos de Trabalho. 

 

Da 2ª à 7ª sessão presencial conjunta tem como objetivo fazer-se:   

 

• Apresentação do Programa e das Metas Curriculares, Sequências de Conteúdos, Estrutura, 

Descritores por ordem crescente de nível e linguagem, Capacidades Transversais; 

• Implementação das Metas Curriculares nos diferentes Domínios: (NO), (GM), (ALG) e (OTD), 

Atividades, recursos didáticos, desenvolvimento de capacidades transversais (resolução de 

problemas, comunicação matemática e raciocínio matemático); 

• Exploração de tarefas em que é dada ênfase a processos matemáticos, tais como procurar 

regularidades, formular, testar, justificar e argumentar, refletir e generalizar.  

• Reflexão sobre o papel fundamental do professor na planificação e condução de atividades na 

sala de aula, na seleção ou criação das propostas e no estabelecimento de objetivos para a sua 

realização. 

• Dinamização dos trabalhos de grupo com vista ao trabalho autónomo dos formandos, cuja 

finalidade é a conceção de tarefas, recursos, instrumentos e o desenvolvimento de estratégias de 

intervenção pedagógica de modo reflexivo e fundamentado para serem implementados na sala de 

aulas, de modo a que promovam aprendizagens significativas por parte dos alunos. 

 

A  8ª sessão presencial conjunta tem como objetivo: 

   

• A apresentação e discussão, em grande grupo, das produções dos formandos, numa lógica de 

partilha e reflexão sobre a experiência formativa realizada e sobre as suas práticas e também de 

regulação e avaliação das atividades e dos materiais produzidos. 

 

 

 



  

 

 

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

 

A avaliação terá por base um portefólio elaborado por cada formando, sobre a aplicabilidade desta 

ação na sua atividade profissional e que reflita as aprendizagens profissionais do professor 

enquanto formando, seguindo um guião de critérios de apreciação que terá por base a elaboração 

de materiais/recursos pedagógicos adequados à utilização em sala de aula, a reflexão crítica sobre 

as temáticas desenvolvidas na oficina de formação e o interesse e participação dos formandos no 

decurso da formação, tendo em consideração a pertinência, a qualidade e o rigor das intervenções, 

bem como a coerência interna das reflexões desenvolvidas. Relativamente à aplicabilidade em sala 

de aula, do portefólio fará parte um relato reflexivo de experimentação de uma tarefa com os 

alunos ( descrição sobre a forma como a aula se desenrolou, uma reflexão sobre o que os alunos 

terão aprendido com a tarefa desenvolvida e a identificação dos fatores que o professor entende 

terem contribuído ou dificultado essa mesma aprendizagem.  Dar-se-á importância a uma avaliação 

contínua por parte dos formadores, dos trabalhos reslizados pelos formandos e apresentados de 

forma escrita e prática ao longo das sessões.  

 

Da avaliação fará parte também uma reflexão (individual) sobre o trabalho realizado na oficina, 

referindo os aspectos particularmente significativos do ponto de vista de desenvolvimento 

profissional e/ou o trabalho a realizar pós-oficina, tendo em vista o aprofundamento do estudo do 

tema trabalhado. 

A classificação será expressa numa escala quantitativa de 1 a 10 valores, correspondendo ao 

referencial de avaliação previsto no ECD: 

• Excelente – de 9 a 10 valores; 

• Muito Bom – de 8 a 8,9 valores; 

• Bom – de 6,5 a 7,9 valores; 

• Regular – de 5 a 6, 4 valores; 

• Insuficiente – de 1 a 4,9 valores 

 

Critérios e respetiva ponderação na avaliação e instrumentos:  

- Participação e realização das tarefas nas sessões (2,5):   

- Iniciativa e autonomia (0,5); 

- Assiduidade e pontualidade (0,5); 

- Clareza e pertinência das intervenções (0,5); 

- Empenho na realização das tarefas propostas nas sessões presenciais (1,0). 

Instrumentos de avaliação: Registos de observação (sessões presenciais) 

Produção de trabalhos e/ou materiais (6,0): 

- Qualidade dos trabalhos e/ou materiais produzidos (tarefas) (4,0); 

- Pertinência e aplicabilidade dos trabalhos e/ou materiais produzidos nos processos educativos ou 

de ensino/aprendizagem (2,0). 

Instrumentos de avaliação: Tarefas elaboradas individualmente ou em pares 

Apresentação dos trabalhos realizados e reflexão crítica (1,5): 

- Reflexão dos trabalhos/materiais produzidos e apresentados a todo o grupo de formação (0,5); 

- Reflexão final, individual, sobre o trabalho realizado na oficina de formação (1,0).  

Instrumentos de avaliação: Apresentação dos trabalhos e reflexão individual 

 


