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Recomendações para a melhoria  

das aprendizagens dos alunos em Matemática 

Breve apresentação do Relatório 

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. 

Disponibilizamos aqui uma breve apresentação deste Relatório 

1.1. no seu conjunto 
O Relatório, com cerca de 300 páginas, está organizado em 10 capítulos ( para 
além dos índices, do sumário executivo inicial e das referências e anexos finais): 
Introdução (1); a Matemática na Educação Pré-Escolar (2), nos Ensinos Básico e 
Secundário (3), nos Cursos Profissionais (4); Projetos curriculares em Portugal 
(5); Currículos internacionais (6); Medidas e recursos para apoio da mudança e 
do desenvolvimento curricular (7); Resultados dos alunos em Matemática (8); 
Diagnósticos e propostas para a aprendizagem e ensino da Matemática (9) e, 
finalmente as Recomendações (10). 

Na Introdução apresenta-se uma situação atual global da Educação em Portugal 
onde aparecem já alguns dados relativos à Matemática, e faz-se a apresentação, 
também global, deste documento resultante do estudo realizado pelo GTM: 

“A análise realizada que fundamenta as recomendações organiza-se do seguinte 
modo: 

● Uma análise dos atuais documentos curriculares de Matemática e dos que 
vigoraram nos últimos 30 anos, da Educação Pré-Escolar ao final do Ensino 
Secundário, no qual se inclui o ensino regular e o profissional, nas suas diferentes 
dimensões (finalidades e objetivos do ensino da Matemática, temas 
matemáticos, orientações metodológicas, recursos e avaliação). 

 
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 31 de outubro próximo. 
2 Despacho n.º 12530/2018 (Desp.), n.º 1 
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● Uma análise de experiências curriculares inovadoras que contribuíram para 
identificar propostas com potencial relevante para a definição de 
recomendações para o futuro, em particular, dois projetos curriculares 
implementados em Portugal, o MAT789 e o REANIMAT. 

● Uma caracterização dos programas de Matemática de três países considerados 
de referência: os Estados Unidos da América (Common Core State Standards), a 
Finlândia e Singapura, efetuando uma comparação com o cenário português. 

● Um olhar sobre os vários programas que apoiaram o desenvolvimento 
curricular em contexto de mudanças de currículos/programas de Matemática, 
incluindo a discussão de questões sobre os manuais escolares enquanto 
mediador curricular de relevo. 

● Uma análise dos resultados dos alunos em Matemática, tanto a nível da 
avaliação interna como da avaliação externa, e também da evolução dos 
resultados dos alunos portugueses em estudos internacionais. 

● Uma leitura de diferentes estudos e relatórios sobre o Ensino da Matemática, 
alguns realizados sobre o passado e/ou perspetivando o futuro. 

 

Finaliza-se o presente relatório com a apresentação de um conjunto de 
recomendações para o currículo de Matemática, para as dinâmicas de 
desenvolvimento curricular, para a avaliação e para a formação de professores.”3 

 

1.2. no conjunto das Recomendações 
O Relatório conclui (Capítulo 10) com um conjunto de 24 recomendações, 
resultantes da análise que o GTM fez da diversidade de documentos 
apresentados ao longo dos nove capítulos iniciais e que estão organizadas em 
quatro áreas: Currículo de Matemática, Dinâmicas de desenvolvimento 
curricular, Avaliação das aprendizagens dos alunos e Formação de educadores e 
professores. 

No domínio relativo ao Currículo de Matemática são apresentadas 13 
recomendações (R1–R13, pp. 260 – 265):  

 
3 Silva, J.C., (2019) Relatório, pp. 13,14 
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“São treze as recomendações para o Currículo de Matemática, nas quais 
se destaca a necessidade premente de elaboração de um novo currículo 
de Matemática para toda a escolaridade obrigatória. Recomenda-se a 
existência de dois níveis de decisão curricular: o nível nacional e o nível 
local. A nível nacional, a elaboração do currículo de Matemática, da 
responsabilidade de uma equipa com perfil adequado, deve reger-se por 
princípios, dirigir-se a todos os alunos e ter propósitos diversos, focar-se 
em conteúdos relevantes, dar ênfase à compreensão matemática, 
promover experiências matemáticas significativas e assumir o valor da 
avaliação para a aprendizagem. A nível local, os documentos curriculares 
a elaborar deverão ser alinhados com o currículo nacional de 
Matemática.”4 

 

No domínio relativo às Dinâmicas de desenvolvimento curricular são 
apresentadas 3 recomendações (R14–R16, pp. 265 – 266):  

“São três as recomendações para as Dinâmicas de desenvolvimento 
curricular. Recomenda-se a necessidade de os processos de mudança 
curricular serem acompanhados por dispositivos de regulação e apoiados 
com programas de formação de educadores e professores e com recursos 
adequados, garantindo-se condições percebidas como necessárias. A 
mudança de currículos deve ainda ser temporalmente programada.”5 

 

No domínio relativo à Avaliação das aprendizagens dos alunos são apresentadas 
4 recomendações (R17–R20, pp. 266 – 267):  

“São quatro as recomendações para a Avaliação das aprendizagens dos 
alunos. Destaca-se a necessidade de investimento tendo em vista a 
existência efetiva de práticas de avaliação formativa nas aulas de 
Matemática, contribuindo para a aprendizagem matemática e não 
possibilitando a retenção sem ser nos finais de Ciclo. Na avaliação 
externa, recomenda-se que as provas sejam alinhadas com os focos 
essenciais da aprendizagem matemática e ainda que sejam comparáveis 

 
4 Silva, J.C., (2019) Relatório, pp. 1-2 
5 Silva, J.C., (2019) Relatório, p. 2 
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ao longo do tempo. A garantia dessa comparabilidade deve ser 
assegurada nas provas de aferição e não nos exames.”6 

 

Finalmente, no domínio relativo à Formação de educadores e professores são 
apresentadas 4 recomendações (R21–R24, p. 268):  

“São quatro as recomendações para a Formação de educadores e 
professores. Recomenda-se a necessidade de maior investimento na 
formação inicial de educadores e professores, através da valorização da 
profissão docente e da sustentabilidade da prática de ensino 
supervisionada. No que respeita à formação contínua de educadores e 
professores, há a necessidade de, por um lado, os programas de 
formação serem centrados nas escolas e focados nas práticas dos 
educadores/professores relativas ao ensino da Matemática e, por outro, 
a formação pós-graduada ser devidamente valorizada.”7 

 

 

 
6 Silva, J.C., (2019) Relatório, p. 2 
7 Silva, J.C., (2019) Relatório, p. 2 


