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Finalidades e Objectivos gerais
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integração e mobilização em contextos diversificados.
 Desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade
de apreciar esta ciência.
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 Lidar com diversas representações
 Comunicar matematicamente
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Aspectos distintivos do Programa
 Finalidades e objectivos gerais (conteúdo e papel),
 Capacidade transversais,
 Álgebra (no 1.º, 2.º e 3.º ciclos, ênfase nos padrões e
regularidades),
 Organização e Tratamento de Dados (estudo desde o 1.º ciclo,
maior aprofundamento, valorização das investigações estatísticas),
 Medida (maior visibilidade no 1.º ciclo),
 Números (sentido do número, abordagem diferente dos algoritmos
das operações e dos números racionais),
 Geometria (sentido espacial, visualização, reforço das
transformações geométricas),
 Estrutura e linguagem.

Sentido de número

O sentido de número representa a compreensão geral dos
números e das operações, em paralelo com a capacidade e inclinação
para utilizar este conhecimento de forma flexível para fazer
julgamentos matemáticos e desenvolver estratégias eficazes para
lidar com os números e as operações. (McIntosh, Reys e Reys)
O sentido de número envolve:
1. Compreensão dos significados dos números,
2. Desenvolvimento de múltiplas relações entre números,
3. Reconhecimento da grandeza relativa dos números,
4. Conhecimento do efeito relativo de operar com os números,
5. Desenvolvimento de padrões de medida de objectos comuns
e de situações do meio ambiente. (NCTM)

Dimensões do Sentido de número
(McIntosh, Reys e Reys)

Conhecimento e
destreza com as
operações

Aplicação e destreza com os
números e operações em
situações de cálculo

 Sentido da
regularidade dos
números,

 Compreensão do
efeito das
operações,

 Compreender a relação entre o
contexto do problema e os
cálculos necessários,

 Múltiplas
representações dos
números,

 Compreensão
das propriedades
matemáticas,

 Consciencialização da existência de múltiplas estratégias,

Conhecimento e
destreza com os
números

 Sentido das grandezas  Compreensão da
relativa e absoluta dos
relação entre as
números,
operações.
 Sistema de referência.

 Apetência para utilizar uma
representação ou um método
eficiente,
 Sensibilidade para rever os
dados e o resultado.

Sentido de número - 2.º ano
(Fátima Mendes / Catarina Delgado)
A parede do sótão. O pai da Sara quer tapar uma parede do sótão com
estantes para arrumação. (...) Cada estante mede (...) 42 centímetros de altura.
O pai da Sara conseguiu empilhar 4 estantes, umas em cima das outras e
ocupou a parede toda até ao tecto.
1) Qual era a altura da parede? Explica como pensaste.
João Pedro

O aluno adiciona primeiro as
dezenas:
4 + 4 + 4 + 4 = 16 dezenas.
Depois pensou que 16 dezenas
são 160 e juntou 8 unidades.
Concluiu que a altura da parede é
168 centímetros.
Utilização do conhecimento
sobre o sistema de
numeração decimal

Sentido de número - 2.º ano
(Fátima Mendes / Catarina Delgado)
A parede do sótão. O pai da Sara quer tapar uma parede do sótão com
estantes para arrumação. (...) Cada estante mede (...) 42 centímetros de altura.
O pai da Sara conseguiu empilhar 4 estantes, umas em cima das outras e
ocupou a parede toda até ao tecto.
1) Qual era a altura da parede? Explica como pensaste.
Gonçalo, Íris e Carolina
Os alunos estruturam
4x42 em 2x42 mais
2x42 e adicionam
seguidamente estes
valores (84 + 84).
Utilização da propriedade
distributiva da multiplicação
em relação à adição

Sentido de número – 6.º ano
(Inês Albergaria / João Pedro da Ponte)

Jantar piza. Sete amigos foram jantar fora e pediram uma piza de 430
gramas. Se todos comerem o mesmo, quantos gramas será para cada um?
João
Papel e lápis
Divisão
 desiste

Marta
Calculadora
Divisão

Álvaro
Calculadora
Multiplicação
 desiste

Aproximação
Calculadora
Divisão e multiplicação
Não aceita a validade do
resultado
Tem consciência de que o
resultado pode ser exacto
ou aproximado

Divisão
 resultado estranho
 repete
Reconhece a
razoabilidade do
resultado.

Sentido de número
Desenvolver nos alunos o sentido de número, a compreensão dos números e
das operações, a capacidade de cálculo mental e escrito, bem como a capacidade
para utilizar estes conhecimentos e capacidades para resolver problemas em
contextos diversos (PPE, 13, 32, 48)
Inclui a capacidade de
 Decompor números,
 Usar como referência números
particulares, como 5,10,100 ou ½,
 Usar relações entre operações
aritméticas para resolver problemas,
 Estimar,
 Compreender que os números
podem assumir vários significados
(designação, quantidade, localização,
ordenação e medida),
 Reconhecer a grandeza relativa e
absoluta dos números (13).

Abordagem
Desenvolve-se através de trabalho
envolvendo:
- compreensão de relações numéricas,
- compreensão das operações
aritméticas (14),
- uso de estratégias de cálculo mental
e escrito (14, 33, 49),
- aprendizagem dos algoritmos com
compreensão (14),
- a resolução de problemas,
- uso da calculadora (14, 33, 49).

Sentido espacial

O sentido espacial
 É um conhecimento intuitivo do meio que nos cerca e dos objectos que
nele existem. (NCTM)
 Inclui a capacidade para visualizar mentalmente objectos e relações
espaciais – rodar objectos na nossa mente. (Walle)

Para desenvolver o sentido espacial, são necessárias muitas experiências
incidindo: nas relações geométricas; na direcção, orientação e
perspectivas dos objectos no espaço; nas formas e tamanhos relativos
das figuras e objectos; e no modo como uma modificação numa forma se
relaciona com uma mudança no tamanho. (NCTM)

Sentido espacial - 4.º ano
(Hélia Sousa / Gabriela Simões)

Tarefa
 Explora e constrói
diferentes figuras
tridimensionais.
 Analisa-as e identifica
semelhanças e
diferenças entre elas.
 Forma grupos de
figuras com
propriedades comuns
e justifica as opções
tomadas.
 Prepara com o teu
grupo uma
apresentação, do
trabalho realizado,
para a turma.

Os alunos constroem diferentes figuras tridimensionais,
identificam e relacionam propriedades e organizam
grupos de figuras segundo diferentes critérios.

Extensão
Investiga quantos
quadrados são
necessários para
construir cubos cada vez
maiores.

Descobrem regularidades
e formulam generalizações.

Sentido espacial
Desenvolver nos alunos o sentido espacial, com ênfase na visualização e na
compreensão das propriedades de figuras geométricas no plano e no espaço (…), a
compreensão das transformações geométricas e da noção de demonstração, bem como
a utilização destes conhecimentos e capacidades para resolver problemas em contextos
diversos (PPE, 20, 36, 51).
O sentido espacial tem por base a
visualização e a compreensão das relações
espaciais.
A visualização engloba:
- percepção do mundo envolvente,
- observação, manipulação, transformação
de objectos e suas representações;
- interpretação de relações entre os objectos
e entre estes e suas representações.
O sentido espacial envolve ainda
noções de orientação e movimento
(20).

Abordagem
Desenvolve-se através de:
- exploração, manipulação e experimentação,
- tarefas que proporcionem observar, analisar,
relacionar e construir figuras geométricas e
operar com elas (36),
- resolução de problemas geométricos
(36,51)
… Utilizando materiais manipuláveis,
instrumentos de medida e desenho.
programas de Geometria Dinâmica e applets.

Pensamento algébrico
O pensamento algébrico inclui a
capacidade de lidar com o cálculo algébrico
e funções, bem como com outras estruturas
matemáticas e usá-las na interpretação e
resolução de problemas matemáticos ou de
outros domínios.

Inclui
- a compreensão de padrões,
relações e funções,
- a representação e análise
de situações matemáticas e
estruturas usando símbolos
Os alunos devem realizar actividades envolvendo
algébricos,
 Exploração da Aritmética exprimindo e
- a utilização de modelos
formalizando generalizações (arit. generalizada),
matemáticos para
 Generalização de padrões numéricos para
representar e compreender
descrever relações funcionais (pensamento
relações quantitativas,
funcional),
 Modelação, que constitui uma oportunidade de - a análise da variação, em
diversas situações. (NCTM)
exprimir e formalizar generalizações,
 A própria generalização sobre estruturas
abstractas. (Kaput)

Pensamento algébrico – 4.º ano
(Ana Isabel Silvestre / Hélia Sousa / Gabriela Simões)

Tarefa
Considera a sequência de quadrados.

 Desenha a figura
seguinte.

Os alunos descobrem regularidades:
- há um padrão de +2 no número de quadradinhos que vai
aumentando na sequência dos quadrados;
 Descreve o que
- o número total de quadradinhos de cada figura é o número
verificas.
de quadradinhos de cada lado multiplicado por si próprio;
 Quantos quadradinhos - o número de quadradinhos de cada figura é,
tem a oitava figura?
sucessivamente, a soma dos primeiros números ímpares
 O que podes concluir?
consecutivos.
Chegam à conclusão de que se trata dos números quadrados.

Pensamento algébrico
Desenvolver nos alunos o pensamento algébrico, bem como a sua
capacidade de representar simbolicamente situações matemáticas e não
matemáticas e de resolver problemas em contextos diversos. (PPE, 40)

Inclui:
- ser capazes de explorar, investigar
regularidades;
- compreender a noção de
proporcionalidade directa e usar o
raciocínio proporcional;
- ser capazes de resolver problemas,
raciocinar e comunicar recorrendo a
representações simbólicas.

(40)

Abordagem
- investigação de
regularidades, tanto em
sequências numéricas (...)
como em representações
geométricas;
- são trabalhadas relações
associadas a sequências
numéricas e a
proporcionalidade directa.

Literacia estatística
O que é?
 Promover a literacia estatística, isto é, ensinar os alunos a lerem e
interpretarem dados, é o grande objectivo do ensino da Estatística.
 Tal como foi importante para os nossos avós aprenderem a ler e a
contar, faz hoje parte da educação para a cidadania saber ler os
números e os gráficos com que nos deparamos no dia a dia.

O que se pretende?
 Não é criar especialistas em Estatística, mas sim promover nas
pessoas a capacidade de:
 Compreenderem os processos elementares da recolha e análise de
dados,
 Entenderem o que está por detrás de uma investigação estatística,
 Terem a consciência do que é um fenómeno aleatório, sendo capazes de
construir modelos simples da realidade.

Como é o aluno típico da turma? - 6.º ano
(Olívia Sousa)

Supõe que queres comunicar, a um aluno de um país distante,
ou mesmo, quem sabe, a um extraterrestre, como são os
alunos da tua turma...

Etapas
(i) Preparação das questões de investigação;
(ii) Recolha de dados;
(iii) Tratamento dos dados; e
(iv) Elaboração de relatórios sobre os resultados.

Como é o aluno típico da turma? - 6.º ano
(Olívia Sousa)

Os números decimais, obtidos através da medição de grandezas
associadas ao seu corpo, deixaram de ser entidades abstractas e
ganharam significado. A manipulação destes números em contexto
significativo, envolvendo comparação, ordenação, agrupamento e
operação, contribuiu para que os alunos melhorassem a sua
compreensão global dos números. (…)
Quanto aos conteúdos estatísticos, o contacto com diferentes tipos de
variáveis e com diversos modos de recolher, organizar e representar
informação relevante e significativa, promoveu nos alunos um
entendimento e compreensão da linguagem e dos conceitos e métodos.
Uma investigação formulada a partir da realidade dos alunos pode ser o
ponto de partida tanto para o desenvolvimento de competências de
investigação como para a aprendizagem de novos conceitos matemáticos.

Literacia estatística
Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de produzir
informação estatística, bem como de a utilizar para resolver problemas
e tomar decisões informadas e argumentadas. (PPE, 45 e 59)
Os alunos devem:
- explorar, analisar, interpretar e utilizar informação
de natureza estatística;
- seleccionar e usar métodos estatísticos
apropriados para recolher, organizar e
representar dados;
- planear e realizar estudos que envolvam
procedimentos estatísticos, interpretar os
resultados obtidos e formular conjecturas a partir
deles, utilizando linguagem estatística. (45)

Abordagem
-uso de dados reais,
- necessidade de
produzir e interpretar
informação estatística,
- usar as tecnologias
(folha de cálculo)

Resolução de problemas
Como ponto de partida
para o desenvolvimento de
novos conceitos e
processos

Mobilizando conhecimentos
e representações já
conhecidas, tirando partido
da tecnologia
Compreender o
problema e
formular um
Reflectir e
plano
analisar o
trabalho
feito
Realizar o
plano

Em contextos não matemáticos
(sobretudo do quotidiano) e
matemáticos

Levando os alunos a formular
problemas e a realizar
investigações…

Resolução de problemas
1.º ciclo
 Os alunos desenvolvem a capacidade de resolução de problemas,
resolvendo problemas de diversos tipos, preferencialmente do
quotidiano, identificando a informação relevante sobre o problema e
o seu objectivo.
2.º ciclo
 Alargam o reportório de estratégias de resolução de problemas,
aprofundam a análise da plausibilidade dos resultados obtidos e a
adequação dos processos utilizados.
3.º ciclo
 As aprendizagens realizadas nos diferentes temas permitem-lhes ir
mais longe. Em particular, desenvolvem agora a sua capacidade de
analisar as consequências para a solução de um problema
resultantes da alteração dos dados e das condições iniciais.
 Formulam também novos problemas em contextos matemáticos e
não matemáticos.

Raciocínio
Raciocinar: 1 fazer uso da razão para depreender, julgar ou compreender; 2.
encadear pensamentos de forma lógica; 3. apresentar razões; 4. ponderar;
reflectir; pensar (Do lat. ratiocinári) (Dic. Porto Ed.)
Tipos de raciocínio: dedutivo, indutivo, abdutivo.
Na resolução de problemas/exercícios
(i) formulação de uma estratégia geral de resolução de um problema,
(ii) realização de um passo, transformação ou cálculo e sua justificação.
(iii) estabelecimento de relações entre
objectos matemáticos ou não matemáticos.
Na realização de explorações/
investigações
(i) formulação de uma conjectura (sobre
um objecto específico ou genérico),
apoiada numa razão,
(ii) definição de uma estratégia de teste de
uma conjectura.

Na demonstração
(i) formulação de uma estratégia geral
de demonstração,
(ii) construção de uma cadeia
argumentativa (formulação de passos
justificados que levam à conclusão).

Raciocínio - 1.º ciclo

Raciocínio
matemático  Explicar ideias e
 Pedir a explicação de
processos e justificar
raciocínios matemáticos
 Justificação
oralmente e por escrito.
 Formulação e resultados
matemáticos.
teste de
 Solicitar exemplos, contra Formular e testar
conjecturas
exemplos e analogias.
conjecturas relativas a  Propor a investigação de
situações
regularidades e relações
matemáticas simples.
numéricas nas tabuadas.
 Usar as tabuadas para a
formulação e teste de
conjecturas.

Raciocínio - 2.º ciclo
Raciocínio
matemático
 Justificação
 Argumentação
 Formulação e
teste de
conjecturas

 Explicar ideias e
processos e
justificar resultados
matemáticos,
recorrendo a
exemplos e contraexemplos e à
análise exaustiva
de casos.
 Formular e testar
conjecturas e
generalizações e
justificá-las fazendo
deduções
informais.

 Fazer perguntas do tipo, Como

fizeste?, Porque consideras que o
que fizeste está certo?
 Fazer perguntas do tipo, O que
acontecerá se...? Isto verificar-se-á
sempre?
 Solicitar a apresentação de
argumentos assim como exemplos e
contra-exemplos.
 Através da apresentação de
exemplos e de outros casos
particulares e de perguntas como, O

que acontecerá a seguir?, Será que
isto é válido para outros os casos?,
procurar que os alunos façam
generalizações.

Raciocínio - 3.º ciclo
Raciocínio
matemático
 Formulação, teste e
demonstração de
conjecturas
 Indução e dedução
 Argumentação

 Formular, testar e demonstrar
conjecturas.
 Distinguir entre uma demonstração e
um teste de uma conjectura e fazer
demonstrações simples.
 Identificar e usar raciocínio indutivo e
dedutivo.
 Compreender o papel das definições
em matemática.
 Distinguir uma argumentação informal
de uma demonstração.
 Seleccionar e usar vários tipos de
raciocínio e métodos de demonstração.

Comunicação
1.º ciclo
Desenvolve-se através da vivência de situações variadas envolvendo a
interpretação de enunciados, a representação e expressão de ideias
matemáticas, oralmente e por escrito, e a sua discussão na turma.
2.º ciclo
… Os alunos evoluem na forma de exprimirem as suas ideias e de
descreverem os processos matemáticos utilizados, progredindo na
tradução de relações da linguagem natural para a linguagem matemática
e vice-versa, na variedade de formas de representação matemática que
usam e no rigor com que o fazem.
3.º ciclo
… Progridem na fluência e no rigor com que se exprimem, oralmente e
por escrito, tanto na linguagem natural como na linguagem matemática,
usando a notação e a simbologia específica dos diversos tópicos
matemáticos e desenvolvem a sua capacidade de interagir num grupo e
na turma.

Processo de mudança curricular
O que se pretende?

Mudanças na sala de aula
(tarefas / comunicação)
Visando melhores aprendizagens
matemáticas

Mudança curricular em Matemática
Ensino directo
Tarefas
- Tarefa padrão: Exercício,
- As situações são artificiais,
- Para cada problema existe uma
estratégia e uma resposta certa.
Papéis
- Os alunos recebem
“explicações”,
- O professor mostra “exemplos”
para eles aprenderem a “fazer as
coisas”,
- O professor e o manual são as
autoridades na sala de aula.
Comunicação
- O professor coloca questões e
fornece feedback imediato
(sequência I-R-F),
- Os alunos põem “dúvidas”.

Aprendizagem exploratória
Tarefas
- Variedade: Explorações, Investigações,
Problemas, Projectos, Exercícios…
- As situações são realísticas,
- Existem várias estratégias para lidar com um
problema.
Papéis
- Os alunos recebem tarefas e têm de descobrir
estratégias para as resolver,
- O professor pede ao aluno para explicar e
justificar o seu raciocínio,
- O aluno é também uma autoridade.
Comunicação
- Os alunos são encorajados a discutir com os
colegas (em grupos ou pares),
- No fim de um trabalho significativo, fazem-se
discussões com toda a turma,
- Os significados são negociados na sala de aula.

A sala de aula como centro da mudança
curricular / Tarefas
A selecção das tarefas tem de considerar
 Diversidade
- na complexidade,
- no nível de desafio,
- no contexto (matemático/não matemático),
- no tempo de realização,
- nas representações e materiais a utilizar.
 Modo
- como são apresentadas aos alunos,
- como estes as trabalham,
- como servem de base a uma discussão e institucionalização de
novo conhecimento.
 Sequência
- em cadeias de tarefas inter-relacionadas que proporcionam um
percurso de aprendizagem.

A sala de aula como centro da mudança
curricular / Tarefas
Tarefas matemáticas válidas (NCTM, 1994)
 Apelam à inteligência dos alunos,
 Desenvolvem a compreensão e aptidão matemática,
 Estimulam os alunos a estabelecer conexões e a desenvolver um
enquadramento coerente para as ideias matemáticas,
 Apelam à formulação e resolução de problemas e ao raciocínio
matemático,
 Promovem a comunicação sobre Matemática,
 Mostram a Matemática como uma actividade humana permanente,
 Têm em atenção diferentes experiências e predisposições dos
alunos,
 Promovem o desenvolvimento da predisposição de todos os alunos
para fazer Matemática.

A sala de aula como centro da mudança
curricular / Comunicação
A comunicação na sala de aula
 Visa a negociação de significados matemáticos (Bishop e Goffree)
 Estabelecendo relações com o conhecimento prévio dos alunos.
 Apoia-se em questões de
 Focalização,
 Confirmação,
 Inquirição.
 Promovendo um discurso… (Brendefur e Frykholm)
 Unidirecional,
 Contributivo,
 Reflexivo.

Formação de professores - 2008/09
1. Formação temática
 54 oficinas de formação (25 h + 25 h), temáticas, com a duração
de um semestre,
 Valorizando a pesquisa de materiais, colaboração e planificação de
aulas,
 Envolvendo experiências práticas de concretização na sala de aula,
 Valorizando a partilha e reflexão sobre as experiências (bem
sucedidas ou problemáticas).

2. Programa de formação contínua em Matemática
 O programa nacional de formação contínua em Matemática dos
professores dos 1.º e 2.º ciclos no seu último ano de actividade,
tem em atenção o novo Programa de Matemática.
3. Formação de apoio aos professores das turmas-piloto
 Oficinas de formação (50 h + 50 h),
 Com momentos de planificação e reflexão sobre o desenvolvimento
da experiência.

Formação de professores - 2009/10
1. Programa de formação definido centralmente
 Continuando o estilo de trabalho do Programa nacional de formação
contínua em Matemática (agora com ofertas por região),
 Com momentos de supervisão/reflexão na sala de aula dos professores
(10 sessões presenciais de 3 h e um mínimo 3 sessões de supervisão),
 Valorizando a partilha e reflexão sobre as experiências (bem sucedidas ou
problemáticas).

2. Organizada a partir das escolas e agrupamentos
 Para responder a necessidades sentidas no dia a dia pelos professores





Realizada de forma flexível,
Recorrendo às capacidades locais e a especialistas externos,
Promovendo a articulação entre professores de diferentes ciclos,
Valorizando a colaboração, pesquisa e troca de experiências profissionais.

3. De acompanhantes
 Formação de supervisores da responsabilidade da DGIDC.

Organização nas escolas/agrupamentos
1. Equipa de coordenação
 Constituída por um professor de cada ciclo (e/ou de cada ano), com as funções:
 Elaborar, monitorizar e avaliar o plano do agrupamento para a implementação
do Programa,
 Identificar necessidades de formação dos professores,
 Identificar e divulgar recursos para o ensino da Matemática,
 Apoiar os professores na planificação (conjunta) de aulas e unidades de
ensino,
 Analisar os indicadores de aprendizagem dos alunos da escola/agrupamento,
 Promover trocas de materiais e experiências entre professores bem como
outras formas de inter-ajuda e reflexão colectiva.
2. Acompanhamento
 Realizado às equipas de coordenação e aos professores (cada um com cerca de
16 agrupamentos/escolas a seu cargo)
 Organizar momentos de trabalho/formação temáticos para os professores.

Materiais de apoio
Brochuras (do 1.º ao 3.º ciclos)
 Números e Operações
 Geometria
 Álgebra
 Organização e Tratamento de Dados
 Capacidades transversais
Materiais para a sala de aula
 Números e operações – 1.º ano
 Números e operações – 3.º ano
 Números racionais – 5.º ano
 Triângulos e quadriláteros – 7.º ano
 Sequências e Funções – 7.º ano

Centro virtual de apoio aos
professores de Matemática
Divulgação de tarefas e recursos
 Produzidas nacionalmente,
 Desenvolvidas noutros países, com a colaboração do
NCETM de Inglaterra e do Projecto Europeu
“Inquiry-based mathematics education”.
Grupos de discussão e comunidades virtuais
 Para discutir, reflectir, trocar experiências, elaborar
propostas, desabafar…
Iniciativas
 Encontros, projectos, concursos…

A finalizar
Este programa constitui uma importante oportunidade:
 De valorizar certos aspectos da Matemática que andavam esquecidos
(cálculo mental, demonstração, transformações geométricas, Álgebra,
Estatística…)
 De valorizar os processos matemáticos, em especial, a resolução de
problemas, o raciocínio e a comunicação,
 De trazer para primeiro plano as actividades de exploração e investigação
matemática,
 De dar um novo élan ao uso da tecnologia, computadores e calculadoras.
 De transformar muitas sala de aula do modelo do ensino directo para uma
lógica exploratória.
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