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Recomendações  

para a melhoria das aprendizagens dos alunos em Matemática 

 

Informação aos associados 
Desde 2012 que a Associação de Professores de Matemática (APM) tem vindo a 
manifestar a sua preocupação com as alterações curriculares introduzidas a partir de 
2011 e as mudanças de vários programas da disciplina, nomeadamente o de Matemática 
do Ensino Básico e o de Matemática A, reiterando o pedido da realização de um processo 
avaliativo sobre a situação do ensino e da aprendizagem da disciplina, não só decorrente 
destas alterações, como também da desadequação de outros programas curriculares, 
como é o caso de Matemática B, ou da extensão dos programas para os Cursos 
Profissionais.  
 
Foi recentemente disponibilizado1 o relatório “Recomendações para a melhoria das 
aprendizagens dos alunos em Matemática” (Relatório) apresentado pelo Grupo de 
Trabalho de Matemática (GTM) constituído em 28 de dezembro de 2018 (Despacho n.º 
12530/2018) e ao qual foi atribuída a missão de proceder à análise do fenómeno do 
insucesso, tendo em vista a elaboração de um conjunto de recomendações sobre a 
disciplina de Matemática — ensino, aprendizagem e avaliação2. 
 
A Direção da APM esteve atenta a este processo, desde o momento em que foi 
anunciado, com a preocupação de promover um debate alargado em torno do que viria 
a ser o relatório apresentado. Começou por, em conjunto com a Comissão do ProfMat 
2019, convidar o coordenador do GTM, Jaime Carvalho e Silva, para uma sessão plenária 
no ProfMat de apresentação das principais recomendações do Relatório, e pensava 
lançar o debate interno durante a Assembleia Geral realizada neste encontro. Uma e 
outra iniciativa foram canceladas pela disponibilização tardia do referido documento. 
Apesar de tudo, ainda foi possível, no dia 13, último dia do ProfMat, uma primeira 
divulgação do mesmo a todos os participantes, numa breve introdução de Jaime C. Silva. 
A partir dessa, a Direção promoveu outras iniciativas para dinamizar internamente o 
debate, por forma a poder participar com um parecer sustentado por uma ampla 
participação dos associados: 

 
1 O relatório foi disponibilizado no dia 12 de julho passado e pode ser consultado na página da 
Direção-Geral da Educação; encontra em discussão pública até 12 de outubro próximo. 
2 Despacho n.º 12530/2018 (Desp.), n.º 1 
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• No dia 2 de setembro foi enviada uma newsletter aos associados com o 
lançamento de um questionário centrado nas Recomendações do Relatório 
solicitando-se uma participação alargada e apontando-se o dia 15 de setembro 
como data limite para esta resposta. 

• No dia 21 de setembro realiza-se, na Escola Superior de Educação de Lisboa, um 
Conselho Nacional aberto a todos os associados, no qual é trabalhado um 
documento elaborado pela Direção que teve já em conta as respostas do 
questionário (55, às zero horas do dia 16 de setembro; 57, às zero horas do dia 
20 de setembro). 

• Localmente, a Direção sugeriu às coordenações dos núcleos regionais que 
promovessem debates, e a todos foi pedida a participação nas iniciativas que 
viessem a acontecer em torno deste debate público; sabemos que foram 
dinamizados debates na Madeira, em Braga e em Castelo Branco, para além de 
Lisboa. 

• Disponibilizou-se ainda a possibilidade do envio à Direção, para um dos seus 
endereços eletrónicos, de eventuais contributos alternativos ou 
complementares (aí recebemos um contributo). 

• Paralelamente, a Direção enviou (6 de setembro) um email aos elementos do 
Conselho Nacional da APM, reforçando a importância de: promover o debate 
interno através dos Núcleos Regionais e dos Grupos de Trabalho; promover o 
debate nos locais de trabalho e responder, pessoalmente ou em nome de algum 
grupo de professores (escola, agrupamento), e divulgar (junto dos sócios) o 
questionário; participar (e divulgar) no Conselho Nacional aberto aos sócios. 

• Depois da realização do Conselho Nacional, a Direção enviou ao Secretário de 
Estado um pedido de alargamento do prazo para o debate público até 31 de 
outubro; esse alargamento foi conhecido a 1 de outubro. Na página da APM e 
no FB foi dado novo incentivo ao debate com a disponibilização do Documento 
1 deste conjunto e das páginas do Relatório onde constam as Recomendações; 
foi ainda alargado o prazo de resposta ao questionário online até 15 de outubro, 
mas na verdade foram tidas em conta todas as respostas chegadas até 30 de 
outubro (123 respostas), data em que o questionário foi encerrado. 

• A 17 de outubro dois elementos da Direção (presidente e uma vice-presidente) 
participaram na reunião promovida pela DGE e pelo GTM para a zona de Lisboa, 
na Escola Secundária António Damásio. 

• A 18 de outubro, a presidente e uma das vice-presidentes foram ouvidas na DGE 
pelo GTM, no âmbito das audições levadas a cabo durante o mês de outubro. 
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Foi de toda esta dinâmica associativa e do seu próprio estudo e reflexão que a Direção 
elaborou os documentos que devolveu ao debate e que agora apresenta numa versão 
que é o resultado final do processo. Um deles é um resumo do Relatório e 
Recomendações para facilitar a participação nos diferentes debates e que foi 
disponibilizado na página da APM; outro é o resultado do questionário que esteve 
disponível online, com as 123 respostas chegadas até às 15h do dia 30 de outubro; um 
outro destina-se a ser enviado ao GTM e visa apenas a melhoria de alguns aspetos do 
Relatório em si, isto é, nos capítulos 1 a 9 ou aspetos de redação de algumas 
Recomendações; finalmente, a versão final da participação da APM no debate público. 
 

 
30 de outubro de 2019 

A Direção da APM 


