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Recomendações  
para a melhoria das aprendizagens dos alunos em Matemática 

 
Parecer da Associação de Professores de Matemática  

 
A Associação de Professores de Matemática (APM), fiel ao seu dever estatutário de 
Intervir na definição da política educativa, especialmente no que respeita aos problemas 
do ensino da Matemática (art.º 2.º), fiel à sua história a às suas origens e respondendo 
às exigências do momento presente, tem feito ouvir a sua voz na defesa de um ensino 
da Matemática consistente, quer com a investigação nacional e internacional neste 
âmbito, quer com a prática e a experiência dos professores, quer com os estudos 
internacionais mais recentes sobre esta matéria. Assim, não poderia deixar de promover 
e participar no debate público sobre o Relatório Recomendações para a melhoria das 
aprendizagens dos alunos em Matemática (Relatório), da autoria do Grupo de Trabalho 
para a Matemática (GTM)1 e disponibilizado no dia 12 de julho passado. 
 
Desde 2012 que a 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 Profissionais2. Em particular consideramos 
que ainda não foi feita uma reflexão consequente com a extensão da escolaridade 
obrigatória até aos 12 anos de escolaridade (ou 18 de idade), entendendo os programas 
do Ensino Secundário como continuidade, ainda que diferenciada, do currículo do 
Ensino Básico, sem que se considere irrelevante o facto de o Ensino Secundário 
estabelecer a passagem para o Ensino Superior, desejavelmente alargado a cada vez 
mais jovens. 
  
O que aqui apresentamos agora é fruto de um debate interno associativo e da reflexão 
e análise da Direção e do Conselho Nacional da APM. Houve questões de pormenor e 
redação, ao longo de todo o Relatório, que entendemos não serem pertinentes num 

 
1 O GTM foi constituído em 28 de dezembro de 2018 (Despacho n.º 12530/2018); foi-lhe 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 avaliação (Desp., n.º 1) 
2 Vários pareceres e recomendações podem ser consultados em https://wordpress.apm.pt/?page_id=664 
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documento em que pretendemos tocar as questões mais urgentes e fundamentais e, 
por isso, foram remetidas diretamente ao GTM, via Direção Geral da Educação. 
 
Finalmente, a nossa maior preocupação prende-se com as consequências deste estudo 
e deste debate e por isso sublinhamos a necessidade de o novo Governo as assumir e 
implementar com urgência as medidas que se revelarem pertinentes e indispensáveis à 
melhoria de aprendizagens matemáticas significativas de todas as nossas crianças e 
jovens.  

 
Sobre o Relatório na sua globalidade 

Consideramos que este Relatório é pertinente e relevante, está fundamentado e 
reflete as principais preocupações com o ensino e as aprendizagens dos alunos 
em Matemática. Pela informação recolhida, constitui ainda uma referência 
importante para o conhecimento e a análise do ocorrido em Portugal nos últimos 
trinta anos no que se refere ao ensino e à aprendizagem da Matemática nos 
níveis de escolaridade do básico ao secundário, incluindo uma significativa 
referência ao pré-escolar. 
 

Sobre as Recomendações 
Relativamente ao conjunto das Recomendações entendemos que há 
recomendações de natureza e relevância muito diversa, que têm larga 
abrangência e diferente grau de urgência e de exequibilidade em termos de 
calendarização: há recomendações que podem ser assumidas no imediato, 
outras a médio prazo e ainda outras que carecem de um debate bastante mais 
alargado uma vez que implicam outros intervenientes, sejam disciplinas 
curriculares sejam, por exemplo, as instituições do ensino superior. Há também  
recomendações que nos levantam dúvidas e outras com as quais tendemos a 
discordar, como a seguir apresentaremos. 

 
 

1. Recomendações relativas ao Currículo de Matemática (R1–R13)  
Globalmente estamos de acordo com as recomendações que apontam para “a 
elaboração urgente de um currículo de Matemática para todos os ciclos de 
escolaridade” (R1), dada a desadequação e desarticulação da maior parte dos 
documentos curriculares em vigor. A título de exemplo referimos: 

• Programa de Matemática para o Ensino Básico (2012) e Programa de 
Matemática A (2013): como sempre o referimos, consideramos estes 
programas desadequados na sua extensão, em relação aos níveis de ensino 
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e faixas etárias a que cada um se destina e às orientações curriculares 
apontadas pela investigação, e secundadas pelas práticas nacionais e 
internacionais mais relevantes; têm também deficiências graves ao nível da 
estrutura e lógica global que apresentam, ao nível pedagógico e didático e 
ao nível dos conteúdos programáticos, como referimos nos pareceres 
elaborados aquando da discussão pública das propostas destes programas3. 
Acresce-se que, em relação a estes programas, com eles coexistem, neste 
momento, outros documentos curriculares — Orientação curriculares de 
gestão e Aprendizagens Essenciais — desarticulados e, em muitos aspetos, 
contraditórios com os programas.  

• Programa de Matemática B: Este programa não só não foi concebido para o 
Curso onde atualmente é aplicado (Curso Geral de Artes Visuais), como tem 
uma expressão residual nos percursos dos alunos, uma vez que é uma 
disciplina de opção. 

• Programa de Matemática para os Cursos Profissionais: os módulos existentes 
para os diferentes percursos de aprendizagem matemática dos alunos, têm-
se revelado, em geral, demasiado extensos. 

 
1.1.Sublinhamos alguns aspetos deste conjunto de Recomendações que 

consideramos da maior importância: 
a) um currículo sustentado pela investigação no ensino e na didática da 

matemática e alinhado com as orientações curriculares internacionais e com 
o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Perfil) e consistente 
com as orientações que “consideram de forma integrada conhecimentos, 
capacidades e atitudes como objetos de aprendizagem em Matemática” 
(R1), orientado por princípios globalmente reconhecidos como essenciais 
para a sua qualidade (R3) e organizado por ciclos (R2); 

b) um currículo de Matemática para todos, com propósitos formativos (R4), 
com conteúdos relevantes e baseado na compreensão matemática (R5); 

c) um currículo que contemple indicações metodológicas que favoreçam a 
experiência matemática dos alunos e que abram possibilidades de 
diferentes abordagens da Matemática (R6), que considere e exija recursos 
adequados e variados, desde os tecnológicos aos materiais manipuláveis 
(R7) e que explicite a importância da avaliação formativa das aprendizagens, 
incluindo a diversificação dos instrumentos de avaliação (R8); 

 
3  Pareceres da APM elaborados aquando da consulta sobre os programas para o Ensino Básico 
(https://wordpress.apm.pt/wp-content/uploads/2019/10/PARECER_APM_PMC_EB.pdf) e Matemática A 
(https://wordpress.apm.pt/wp-content/uploads/2019/10/Parecer-APM_MatemA.pdf). 
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d) um currículo de Matemática que tem raízes na Educação Pré-escolar e que 
se desenvolve de uma forma articulada ao longo de toda a escolaridade 
obrigatória (R9, R10, R11), garantindo a formação matemática comum a 
todas as crianças e jovens, com diferenciações adicionais progressivas, de 
acordo com o percurso de cada estudante; 

e) embora concordemos que, no Ensino Secundário, o currículo deva incluir 
uma formação matemática a ser frequentada por todos os alunos (R11), 
retomando a situação de universalidade de educação matemática existente 
entre os anos de 1991 e 20044, entendemos que esta medida exigiria uma 
reformulação do currículo de vários cursos do Ensino Secundário o que nos 
leva a não a considerar com caráter da mesma urgência que a da alteração 
dos programas.  

 
1.2. Alguns outros aspetos merecem-nos, no entanto, alguns reparos e 
propostas, nomeadamente no que toca ao nível de decisão curricular local (R2 
e R13); sobre este assunto, sublinhamos alguns princípios que defendemos e 
colocamos várias observações a algumas das recomendações apresentadas: 
a) é expectável e desejável que haja consequências, ao nível da gestão 

curricular, do princípio da flexibilidade curricular e da autonomia das 
escolas; 

b) a tutela deve assegurar condições e crédito horário às escolas e 
agrupamentos para que possa haver efetivo trabalho colaborativo de gestão 
curricular; 

c) qualquer currículo deve assegurar, num quadro de autonomia das escolas e 
de trabalho colaborativo entre pares, o princípio da liberdade de cada 
professor na gestão curricular mais adequada aos seus alunos e às suas 
turmas, sendo esta — a gestão curricular —, talvez, a forma mais eficaz e 
acessível de “os professores se assumirem como coautores no 
desenvolvimento curricular entre pares”, possibilitando ainda uma “forma 
eficaz de concretizar a adequação do ensino à diversidade dos alunos e à 
especificidades dos contextos” (R2); 

d) os princípios anteriores exigem assim currículos focados em aprendizagens 
fundamentais e estruturantes, desenhados por ciclo de escolaridade, em 
que cada tema apresente, para além do essencial, hipóteses de 
desenvolvimento (no sentido do aprofundamento ou da expansão);  

e) assim, estariam abertas várias possibilidades de decisão local a vários níveis, 
a serem operacionalizadas pelas unidades orgânicas, pelas escolas, pelo 

 
4 Silva, J.C., (2019) Relatório, p. 72 
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professor: o da gestão, por anos de escolaridade, do currículo nacional 
construído por ciclos; o do desenho e realização de projetos dentro da 
disciplina ou de caráter interdisciplinar; o da decisão de aprofundar algum 
dos temas ou de incluir aspetos complementares; 

f) pelo que acabamos de expor, não secundamos as recomendações que 
propõem a realização de Documentos Curriculares Locais (DCL), ou, pelo 
menos, recomendamos que o conjunto de recomendações deste domínio 
seja mais claro nas suas propostas; 

g) o afirmado anteriormente não inviabiliza a possibilidade de que, em alguns 
casos, devidamente justificados e acompanhados, se possa chegar à 
elaboração de DCL, tentando sempre evitar sobrecargas de trabalho 
burocrático para os professores e mecanismos de controlo local que 
ponham em causa os princípios que registámos em c).   

 
 

2. Recomendações relativas às Dinâmicas de desenvolvimento curricular (R14–
R16) 

Reforçamos a necessidade de estabilidade das políticas curriculares orientadas por 
princípios, justificadas por critérios reconhecidos internacionalmente e alinhados 
com os resultados dos estudos e da investigação no âmbito do currículo e da didática 
específica; políticas que estejam ancoradas num “pacto de regime” suficientemente 
alargado que garanta a estabilidade necessária, mas também a reformulação  
imprescindível que lhes possibilite uma adequação permanente, acompanhadas por 
entidades com independência técnica e científica (R14). Também reiteramos a 
necessidade da existência, nas escolas, de condições efetivas de trabalho 
colaborativo, não só na fase de implementação de novos currículos, mas como 
condição habitual de trabalho (R15), no mesmo ciclo e entre ciclos de ensino. 
Relativamente aos recursos adequados ao desenvolvimento curricular (R16), 
recordamos que não é despiciente, para além desta variedade de recursos, a 
existência de condições de trabalho na sala de aula, sobretudo no que toca ao 
número de alunos por turma (podendo, a codocência, ou a divisão da turma por 
turnos em alguns dos seus tempos semanais, constituírem uma alternativa),  mas 
também na escola, através de horários, ou de momentos dentro dos horários letivos, 
que permitam a realização de atividades letivas de caráter interdisciplinar, ou de 
trabalho fora da sala de aula, ou mesmo da escola.  
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3. Recomendações relativas à Avaliação das aprendizagens dos alunos (R17–R20) 
Este é certamente o domínio mais delicado de tratar, de expressar, de levar à prática 
e de reunir consensos.  

a) Começamos por sublinhar um aspeto inovador na nossa tradição em 
avaliação externa que entendemos ser pertinente, “que as provas sejam 
alinhadas com os focos essenciais da aprendizagem matemática e ainda que 
sejam comparáveis ao longo do tempo. A garantia dessa comparabilidade 
deve ser assegurada nas provas de aferição e não nos exames” (R18, R19, 
R20). Para isso as provas de aferição terão que sofrer uma forte alteração, 
na sua conceção (reserva de alguns itens), efeitos (monitorização da 
aplicação do currículo e indução de novas práticas letivas) e aplicação (por 
amostragem, por exemplo).  

b) Entendemos ser necessária uma reflexão e avaliação sobre a pertinência e 
os efeitos das provas de avaliação externa sobre a classificação interna dos 
alunos, procurando as respostas mais adequadas a perguntas como: Deverá 
manter-se a prova final de 3.º CEB? E se sim, com que efeitos? Os resultados 
dos exames no Ensino Secundário deverão ter efeitos sobre a classificação 
final das disciplinas? Como deverá ser feito o acesso ao Ensino Superior e 
que medidas devem ser tomadas para que esse acesso não se torne o fator 
principal a influenciar a gestão curricular no Ensino Secundário? Como 
contemplar a diversidade de percursos no Ensino Secundário na igualdade 
de oportunidades de acesso ao Ensino Superior? 

 
 

4. Recomendações relativas à Formação de educadores e professores (R21–R24) 
Merece-nos concordância global o conteúdo deste conjunto de recomendações. 
Levantamos, ainda assim, algumas questões: 

a) Sugerimos que, no âmbito da R21 seja explicitada a urgência de desenvolver, 
desde já, medidas que antecipem soluções para o problema da carência 
prevista de educadores e professores de todos os níveis de ensino. 

b) Sobre a formação inicial de educadores e professores, consideramos ser 
também urgente incluir uma outra recomendação que explicite a 
preocupação pela necessidade prévia da formação matemática adequada 
dos candidatos a educadores e professores dos 1.º e 2.º ciclos, onde as 
instituições de ensino superior que os formam devem ter um papel 
relevante no colmatar de eventual deficit formativo em Matemática.   

c) Sobre a formação contínua (R23) e sobre a experiência que tivemos com o 
Programa de Formação Contínua em Matemática (PFCM) no âmbito do 
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Plano de Ação para a Matemática (PAM)5, parece-nos ser recomendável 
potenciar essa experiência, aplicando-a às condições atuais, mas com 
investimentos que traduzam prioridades realmente assumidas. Nesse 
sentido, propomos que seja referida a necessidade da definição de uma 
estratégia nacional que inclua a criação de condições para a colaboração das 
instituições de ensino superior e dos centros de formação no 
desenvolvimento da formação contínua. Fica por debater o regime de 
formação contínua que vigora no nosso país e a sua relação com a 
progressão na carreira. Sugerimos, ainda, que na redação do primeiro 
parágrafo desta recomendação, seja feita a seguinte alteração: “(…) 
privilegiando estratégias que se foquem no desenvolvimento curricular 
tendo em conta o currículo de Matemática, centradas no processo de 
ensino–aprendizagem (…)”. 

d) No âmbito da R24, propomos que seja referida a necessidade de criação de 
condições para que os professores realizem investigação e formação pós-
graduada. 

e) Quanto ao salto geracional que se está a verificar na substituição dos 
educadores e professores nas escolas, consideramos importante que haja 
uma referência à integração dos novos professores e ao papel que os 
professores com mais experiência e formação têm nessa integração. Nesse 
sentido, propomos que seja acrescentada uma nova recomendação focada 
nos anos de indução à profissão e à necessidade de acompanhamento e 
apoio, quer por parte de professores das escolas onde se encontram a 
lecionar, quer por parte de docentes das instituições de formação inicial. 

 
Conclusão 
Com este parecer a Associação de Professores de Matemática participa no debate 
público que se abriu em torno das Recomendações para a melhoria das aprendizagens 
dos alunos em Matemática e mantém-se na disponibilidade de prosseguir neste debate, 
e também de participar em qualquer medida orientada para uma efetiva melhoria das 
aprendizagens dos alunos em Matemática. 
 
Como dizemos ao longo deste parecer, consideramos que, no alargado conjunto das 
Recomendações, umas há que se revestem de maior urgência que outras, quer porque 
respondem a problemas mais prementes, quer porque a sua concretização é exequível 
de forma mais imediata. 
 

 
5 Silva, J.C., (2019) Relatório, pp. 177-182 
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Assim, consideramos da maior urgência:  
• a elaboração de novos programas curriculares para as diferentes ofertas 

formativas em Matemática nos pressupostos que neste parecer explicitamos; 
sublinhamos em particular a urgência da alteração dos programas do Ensino 
Básico e de Matemática A, tendo-se em conta a avaliação e a experiência tida 
com os programas anteriormente em vigor, e com articulação entre si;  

• paralelamente, a implementação de um programa de formação contínua que 
acompanhe a implementação destes novos programas e que seja um apoio 
efetivo aos educadores e professores na atualização e melhoria da sua ação 
junto dos alunos; 

• a elaboração de uma calendarização de revisão dos demais programas de 
Matemática do Ensino Secundário, numa perspetiva de universalização da 
Matemática a todos os percursos formativos deste segmento de ensino, no 
quadro da sua obrigatoriedade, e que deverá exigir articulação com os nove anos 
iniciais de aprendizagem matemática; 

• o assegurar condições nas escolas — desde recursos adequados, até ao crédito 
horário disponível e ao número de alunos por turma/grupo — para o efetivo 
trabalho colaborativo entre os professores, incluindo a possibilidade de 
coadjuvação entre pares, e para a possibilidade de que cada professor possa 
fazer a gestão curricular mais adequada aos seus alunos e às suas turmas;  

• uma ampla revisão da avaliação externa, nas suas formas, conteúdos e 
finalidades, havendo especial urgência na alteração do modelo de aplicação das 
provas de aferição atendendo às suas principais finalidades de devolver 
indicadores sobre a adequação do currículo e a forma como é implementado e 
desenvolvido em sala de aula, bem como fornecer importantes referenciais para 
a intervenção pedagógica e para a definição de opções organizacionais e de 
políticas educativas; assim, estas provas  deverão garantir a comparabilidade dos 
resultados ao longo dos anos tal como é defendido nas R18, R19, R20 e tal como 
referimos no ponto 3.a) deste parecer e que completamos com o parecer sobre 
a realização destas provas nos últimos quatro anos, elaborado pela Direção da 
APM em julho de 20196. 
 

 
30 de outubro de 2019 

 
6 Consultar em https://wordpress.apm.pt/wp-content/uploads/2019/07/parecer_APM_ProvAfer.pdf 


