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10. 

Recomendações 

 
 

O presente relatório analisou um conjunto de documentos relevantes sobre o ensino e 

aprendizagem da Matemática, produzidos ao longo dos últimos trinta anos em Portugal, 

e também documentos mais recentes de âmbito internacional. As recomendações que se 

seguem tomam por base a análise apresentada nos capítulos precedentes, nos quais 

expomos os resultados deste estudo. 

Estas recomendações estão organizadas em quatro domínios: O currículo de 

Matemática, as dinâmicas de desenvolvimento curricular, a avaliação das aprendizagens 

e a formação de professores. Para cada recomendação indica-se, à sua direita, a 

referência ao capítulo e/ou secção deste relatório que a inspira e sustenta.  

 
 
O currículo de Matemática 
  

Recomendação 1: Um currículo de Matemática global e alinhado  
A elaboração urgente de um currículo de Matemática para todos os ciclos de 
escolaridade (do 1.º Ciclo do Ensino Básico até ao final do Ensino 
Secundário). Este currículo deverá substituir todos os Programas de 
Matemática, em particular o Programa e as Metas Curriculares em vigor, 
bem como as Orientações de Gestão Curricular e as Aprendizagens 
Essenciais que deles decorreram, eliminando a profusão de documentos 
curriculares nacionais díspares, que atualmente coexistem dirigidos ao 
ensino da Matemática. 

É imperioso que o novo currículo procure um alinhamento com as 
orientações curriculares internacionais tendo em vista a relevância da 
educação matemática na sociedade atual, as orientações curriculares de 
países cujos alunos apresentam elevado sucesso em Matemática, a coerência 
com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e com a 
evolução consistente das orientações nacionais que consideraram de forma 
integrada conhecimentos, capacidades e atitudes como objetos de 
aprendizagem em Matemática. 
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Recomendação 2: Um currículo nacional de Matemática com nível de 
decisão local 
Nos documentos curriculares para a Matemática, deverão considerar-se dois 
níveis de decisão: um nível nacional e um nível local. O nível nacional 
corresponderá a um currículo de Matemática, de carácter central e 
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prescritivo, que definirá, por ciclos de escolaridade, o núcleo comum para 
todos os alunos relativamente às finalidades do ensino da Matemática, os 
seus objetivos, os conteúdos matemáticos que todos os alunos deverão 
aprender, as orientações metodológicas a adotar, os recursos a usar e a 
avaliação a praticar. O nível de decisão local corresponderá ao detalhamento 
e completamento do currículo nacional de Matemática atendendo às 
especificidades dos seus contextos, podendo por isso designar-se por 
documentos curriculares locais em Matemática, por ciclos e por anos de 
escolaridade, a desenvolver por cada unidade orgânica (escola não 
agrupada/agrupamento/conjunto de agrupamentos de escolas). 

A elaboração de documentos curriculares locais implica que os professores 
se assumam como coautores no desenvolvimento curricular entre pares. 
Além disso, constitui a forma eficaz de concretizar a adequação do ensino à 
diversidade dos alunos e à especificidades dos contextos.  

O princípio da flexibilidade curricular e da autonomia das escolas será assim 
garantido, bem como a possibilidade de criação de contextos favoráveis ao 
desenvolvimento das competências indicadas no Perfil dos Alunos. 

7.2 

9.1 

 

 

  

Recomendação 3: Um currículo de Matemática orientado por princípios 

O currículo de Matemática deve respeitar os seguintes princípios: 

x Universalidade: o currículo de Matemática deve ser dirigido a todos os 
alunos, assumindo inequivocamente que ninguém pode ficar privado de 
aprender Matemática e que esta é um direito de todos; 

x Coerência interna: as diferentes componentes do currículo devem estar 
alinhadas entre si, denotando coerência interna; 

x Relevância: as orientações curriculares devem ser de tal modo que 
envolvam todos os alunos numa Matemática que tenha significado, quer 
nas conexões internas da Matemática, quer nas conexões com o mundo 
real ou outras áreas de conhecimento, e seja percecionada como 
importante, útil e poderosa, integrando a própria cultura dos alunos; 

x Foco: os conhecimentos matemáticos a abordar em cada ciclo de 
escolaridade devem ser num número relativamente pequeno, de modo a 
permitir a profundidade e qualidade das aprendizagens dos alunos, sendo 
obrigatoriamente exequíveis no tempo letivo disponível;  

x Nível cognitivo elevado: as orientações curriculares devem exigir 
experiências de aprendizagem matematicamente ricas e desafiantes que 
proporcionem o raciocínio matemático e a reflexão dos alunos. 
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Recomendação 4: Um currículo de Matemática para todos e com 
propósitos diversos 
O currículo de Matemática deve assentar no pressuposto que todos os alunos 
são capazes de aprender Matemática. Deve promover o desenvolvimento de 
uma atitude positiva de todos face à Matemática e da autoconfiança para 
lidar de forma eficaz com esta disciplina. 
O currículo de Matemática deve ter como finalidades dotar os alunos com 
uma formação que permita responder a três propósitos distintos: acautelar a 
formação individual de cada aluno no presente, proporcionando-lhe 
satisfação intelectual, preocupar-se com a formação do aluno para o 
prosseguimento de estudos e deve ter em consideração o que se consegue 
antecipar das que serão necessidades do futuro cidadão.  

 

 

5.1 

6 

8.2 

9.3 

 

  

 
Recomendação 5: Um currículo de Matemática com conteúdos 
relevantes e baseado na compreensão matemática. 
Um currículo de Matemática deve valorizar a compreensão matemática, base 
fundamental para a aprendizagem por todos os alunos.  
Deve considerar como conteúdos tanto conhecimentos matemáticos, como 
capacidades matemáticas, os quais devem ser abordados de forma integrada 
e em associação com o desenvolvimento de atitudes favoráveis em relação à 
Matemática. Em particular, devem enfatizar-se a resolução de problemas, 
individual e em colaboração, o raciocínio matemático, a comunicação, as 
conexões, o uso de representações múltiplas, a criatividade, o pensamento 
crítico apoiado por argumentos matemáticos, a literacia digital, o 
pensamento sistémico, a reflexão (metacognição), e a 
persistência/resiliência.  
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Recomendação 6: Um currículo de Matemática com orientações 
metodológicas tendo como foco a experiência matemática 
O currículo de Matemática deve contemplar indicações metodológicas que 
explicitem aspetos diretamente ligados à abordagem da Matemática e ao 
papel do professor e do aluno na sala de aula, pois de ambos dependem 
decisivamente as oportunidades de aprendizagem e a relação que os alunos 
criam com esta disciplina.  

É essencial a diversificação de experiências matemáticas, baseadas em 
tarefas de natureza diversa, bem como uma dinâmica de aula que implique o 
aluno, sendo indispensável a realização frequente de práticas de ensino 
exploratório da Matemática, que proporcionem uma aprendizagem dialógica 
a partir da discussão de produções matemáticas dos alunos, onde se 
explorem e conectem representações matemáticas múltiplas. 

A diferenciação pedagógica no ensino da Matemática deverá não só dirigir-
se a alunos com dificuldades, como àqueles que estão em condições de 
aprofundarem as suas aprendizagens. 
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Recomendação 7: Um currículo de Matemática com recursos diversos e 
eficientes  
O currículo de Matemática, qualquer que seja o ciclo de escolaridade, deve 
considerar as ferramentas tecnológicas como recursos para o ensino e a 
aprendizagem da Matemática, que favoreçam a adequação e a ampliação da 
experiência matemática. Devem considerar-se recursos tecnológicos a que 
todos os alunos podem aceder livremente, como calculadoras, aplicações 
disponíveis na Internet, software para tratamento estatístico, para cálculo 
algébrico simbólico, para geometria e funções, para modelação. A Internet 
deve constituir-se como fonte importante de acesso a informação ao serviço 
ao serviço do ensino e aprendizagem da Matemática. Devem também 
considerar-se materiais manipuláveis que favoreçam a compreensão de 
conhecimentos matemáticos e a conexão entre diferentes representações 
matemáticas. 
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Recomendação 8: Um currículo de Matemática que assuma o valor da 
avaliação formativa das aprendizagens 
O currículo de Matemática deve destacar a importância da avaliação 
formativa e prescrever o desenvolvimento de práticas que contribuam para a 
aprendizagem da Matemática e para a regulação do ensino, incluindo a 
diversificação de instrumentos de avaliação adequados à avaliação da 
aprendizagem dos diferentes conteúdos (conhecimentos e capacidades). 
Estas práticas fornecem ao professor informações indispensáveis para 
melhorar o seu ensino, reduzem a ansiedade e criam condições favoráveis 
para a aprendizagem de todos os alunos.  

 

 

5.1 

6 
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Recomendação 9: Um currículo de Matemática na Educação Pré-
Escolar 
O currículo de Matemática deve proporcionar experiências matemáticas de 
qualidade, adequadas às idades das crianças e contextualizadas nas vivências 
do dia-a-dia, integradas com outras áreas de conhecimento e com a vida real, 
com as quais se devem articular.  

A Matemática deve ser considerada como uma área disciplinar, com 
domínios diferenciados de conhecimento, nomeadamente números e cálculo 
mental, pensamento algébrico, estatística e geometria, que devem ser 
abordados sem formalismos, em contexto, e fazendo sentido para as 
crianças. 

Conceitos relativos a estes domínios devem emergir no trabalho relativo a 
situações diversas, no quadro da resolução de problemas que sejam 
pertinentes e do interesse das crianças, e sobre as quais possam comunicar 
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informalmente através de representações múltiplas às quais atribuam 
significado, nomeadamente palavras, símbolos idiossincráticos e materiais. 

Estas experiências são determinantes para o sucesso escolar dos alunos ao 
longo de toda a sua escolaridade, pelo que não podem deixar de lhes ser 
facultadas, o que implica que a Educação Pré-Escolar passe a fazer parte da 
escolaridade obrigatória.  

  

Recomendação 10: Um currículo de Matemática para o Ensino Básico 
O currículo de Matemática para o Ensino Básico deve ser coerente, 
garantindo a articulação vertical ao longo dos três ciclos, em todos os 
domínios de conteúdo a ser considerados. 

A Estatística e as Probabilidades devem ser consideradas ao longo de toda a 
escolaridade, valorizando-se a literacia estatística. A abordagem à Geometria 
deve valorizar o desenvolvimento do raciocínio espacial, essencial para lidar 
com situações da vida real. O sentido de número e a fluência em cálculo 
mental devem ser considerados indispensáveis, assim como lidar com 
valores aproximados. A Álgebra deve construir-se, através do 
desenvolvimento do pensamento algébrico e valorizando a modelação 
matemática.  

Estes domínios devem ter início no 1.º Ciclo e serem aprofundados nos 
ciclos seguintes, com rigor e progressivos níveis de formalismo. 
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Recomendação 11: Um currículo de Matemática para o Ensino 
Secundário 
O currículo de Matemática do Ensino Secundário deve ser composto por um 
núcleo comum que defina o que é essencial na formação matemática à saída 
do ensino obrigatório, a ser frequentado por todos os alunos. Deve também 
prever núcleos complementares, que respondam às diferentes necessidades 
de formação matemática específica relativa a percursos diferenciados no 
prosseguimento de estudos. Isto permitirá que o Ensino Secundário passe a 
ser efetivamente reconhecido como um ciclo de formação geral dos jovens e 
não como um ciclo de preparação para o Ensino Superior.  
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Recomendação 12: Um currículo de Matemática produzido por uma 
equipa com perfil adequado 
O currículo de Matemática deve ser elaborado por uma equipa com autores 
cujas formações sejam consistentes, ligadas ao ensino da Matemática, 
diversificadas e complementares, que incluam investigadores em educação 
matemática, matemáticos e educadores/professores que ensinam Matemática 
nos níveis a que dizem respeito os documentos curriculares. 

Devem ser ouvidas as entidades competentes sobre uma versão prévia do 
currículo, incluindo a APM, SPE, SPIEM e SPM. 
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Recomendação 13: Documentos curriculares locais (DCL) em 
Matemática alinhados com o Currículo nacional de Matemática 
Os documentos curriculares locais (DCL) de Matemática devem respeitar 
todas as componentes do currículo de Matemática (finalidades, objetivos, 
conteúdos, orientações metodológicas, recursos e avaliação). Estes 
documentos curriculares locais, ao complementarem e detalharem o 
currículo, devem estar alinhados pelos princípios que orientam o currículo 
de Matemática (recomendação 3), nomeadamente no que diz respeito à sua 
extensão, a qual não pode inviabilizar a sua concretização com qualidade. A 
elaboração dos documentos curriculares locais de Matemática deve atender 
às especificidades dos respetivos contextos, nomeadamente requisitos 
sociais, económicos, ambientais e culturais, e também às necessidades 
individuais de aprendizagem. 
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Dinâmicas de desenvolvimento curricular 

  

Recomendação 14: Processos de mudança curricular nacionalmente 
regulados 
Os processos de mudança curricular devem justificar-se por critérios de 
natureza técnico-científica. Devem ser sistematicamente acompanhados com 
dispositivos de monitorização e avaliação externa, que permitam a regulação 
de um novo currículo nacional de Matemática e dos consequentes 
documentos curriculares locais de Matemática, desde as fases de 
experimentação e implementação e durante toda a sua vigência, com vista às 
adequações necessárias.  

Os processos devem ser temporalmente programados e acautelar o 
necessário faseamento das medidas de apoio, que requerem tempo para se 
tornarem eficientes. 

Sendo os processos de desenvolvimento curricular extremamente complexos 
e exigindo uma atenção constante e prolongada, sugere-se a criação de uma 
entidade, como um instituto de desenvolvimento curricular, que se 
responsabilize inteiramente pela regulação dos processos de mudança 
curricular, incluindo a avaliação de manuais escolares. 
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Recomendação 15: Um desenvolvimento curricular com condições nas 
escolas 
O desenvolvimento curricular nas escolas deve ser apoiado por condições 
diversas indispensáveis quando se pretende a implementação de um novo 
currículo. Estas condições devem garantir:  
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x A possibilidade efetiva de realização de trabalho colaborativo entre 
professores (tempo e horários) dirigido à elaboração dos documentos 
curriculares locais de Matemática, à preparação de aulas, à partilha e 
reflexão sobre experiências de ensino e práticas de avaliação;  

x Existência de um trabalho de coadjuvação em algumas aulas de 
Matemática, favorecendo a realização de práticas de ensino compatíveis 
com a aprendizagem matemática pretendida, a articulação vertical entre 
professores de diferentes ciclos e a partilha entre professores com 
formações distintas; 

x A existência de sistemas de apoio em contexto de escola, nomeadamente 
o desenvolvimento de programas de formação de professores fortemente 
ancorados no trabalho relativo à aula de Matemática. 

7 

8.2 

9.1 

9.2 

 

  

Recomendação 16: Um desenvolvimento curricular apoiado por 
recursos adequados 
O desenvolvimento curricular deve ser apoiado por um conjunto de recursos 
diversos que efetivamente contribuam para práticas curriculares adequadas 
em Matemática. Entres estes, são fundamentais: 

x Bancos de recursos de acesso livre e fácil, incluindo tarefas, 
instrumentos de avaliação e relatos de experiência de sala de aula, que 
ilustrem boas práticas de ensino e inspirem o trabalho dos professores 
em Matemática; 

x Manuais digitais flexíveis que viabilizem a lógica de ciclo preconizada 
pelo currículo de Matemática e que sejam passíveis de articulação com 
os programas de Matemática localmente elaborados, dando a 
oportunidade de autoria curricular aos professores;  

x Laboratórios de Matemática ou conjuntos de recursos utilizáveis em 
salas de aula, que correspondam a um apetrechamento mínimo 
compatível com as experiências matemáticas a proporcionar, e que 
tenham a sua manutenção assegurada. 
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Avaliação das aprendizagens 

  

Recomendação 17: Práticas de avaliação em prol do sucesso e não da 
retenção 
As práticas de avaliação do desempenho dos alunos devem merecer uma 
atenção igual à que habitualmente é dada às práticas de ensino. Deverá 
existir um investimento sustentado, por parte das escolas, em medidas de 
apoio, que são tendencialmente mais eficazes do que os apoios extraescola, 
de forma a permitir aos alunos o sucesso. 

O sistema de repetência em vigor em Portugal deve ser aplicado apenas 
como último recurso e depois de esgotadas todas as outras vias de 
recuperação dos alunos. A recomendação de organizar o currículo de 
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Matemática por ciclos de escolaridade e não por anos (recomendação 2) 
poderá criar uma situação favorável para a consecução desta recomendação.  

9.2 

  

Recomendação 18: Avaliação externa comparável 
 
As provas de aferição devem deixar de ser públicas, passando a ser 
divulgados apenas alguns dos seus itens, dando resposta à necessidade de 
comparabilidade de resultados em diferentes anos, a nível nacional. 
As provas finais de ciclo e os exames devem continuar a ser públicos de 
forma a favorecer o princípio da transparência, contribuindo para a 
possibilidade da existência de reclamações e reapreciações das 
classificações. 

 

8.1 

 

  

Recomendação 19: Interpretação situada dos resultados das provas de 
aferição 
A apreciação dos resultados das provas de aferição pelo IAVE deve ter em 
conta informação previamente providenciada pelas escolas relativa à 
respetiva gestão curricular, nomeadamente da distribuição dos conteúdos 
abordados nos programas de cada ano de escolaridade.  
Apenas com base nesta informação é possível realizar-se uma interpretação 
adequada do significado dos resultados dos alunos, para além de se garantir 
que as escolas não sintam o risco de virem a ser penalizadas pelas opções de 
gestão curricular local tomadas.  

 

 

9.3 

  

Recomendação 20: Provas de avaliação externas alinhadas com as 
aprendizagens matemáticas previstas no Currículo Nacional de 
Matemática 
O âmbito e os procedimentos das provas de avaliação externa em 
Matemática deverão tornar-se adequados à avaliação de todos os objetivos 
de aprendizagem previstos no Currículo Nacional de Matemática.  

As provas externas não devem focar-se exclusivamente na avaliação escrita 
de conteúdos de aprendizagem pretensamente mensuráveis com maior 
facilidade, como os conhecimentos matemáticos estritos, mas sim darem 
oportunidade a que se revelem outras aprendizagens, ampliando-se 
tempo/momentos, diversificando-se modos (escrito e oral, individual e 
coletivo), sustentados em recursos e suportes diversificados, nomeadamente 
ferramentas digitais. 
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Formação de educadores e professores 

  

Recomendação 21: Valorização da profissão docente 
Dever ser reforçado o investimento na formação inicial de professores que 
ensinam Matemática antes que as carências que se preveem criem uma 
situação de perturbação das escolas e sistema educativo. Este investimento 
deve considerar medidas que sensibilizem a sociedade para a atratividade da 
profissão, não só com a possibilidade de empregabilidade mas, sobretudo, 
com a valorização social da profissão. 
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Recomendação 22: Sustentabilidade para a formação inicial de 
educadores e professores 
Devem ser criadas condições adequadas aos educadores e professores que se 
disponibilizam a ser professores cooperantes na formação inicial de 
professores na Prática de Ensino Supervisionada. Sem eles a formação 
inicial ficará impossibilitada de desenvolver a componente de iniciação à 
prática profissional, componente essencial para uma formação 
profissionalizante que se quer de qualidade.  

 

 

7.2 

 

  

Recomendação 23: Necessidade de programas de formação contínua em 
ensino da Matemática 
A formação contínua de educadores e professores que ensinam Matemática 
deve ser alvo, a nível nacional, de um investimento continuado e focado na 
promoção do sucesso das aprendizagens de todos os alunos em Matemática, 
privilegiando estratégias que se foquem no desenvolvimento curricular tendo 
em conta o currículo de Matemática, centradas na sala de aula, com 
supervisão, que envolva professores que ensinam Matemática numa mesma 
escola, e em colaboração com as instituições do Ensino Superior. O foco da 
formação deve incidir tanto na área da Matemática, como na Didática da 
Matemática. 

É importante que a formação contínua de professores seja desenvolvida no 
seu contexto, valorizando o trabalho colaborativo entre pares e 
reconhecendo-o como essencial para o desenvolvimento profissional. 
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Recomendação 24: Reconhecimento do valor da formação pós-
graduada 
A formação pós-graduada deve ser valorizada e, como tal, reconhecida de 
modo significativo no acesso e na progressão da carreira dos educadores e 
professores. As escolas em que existem educadores/professores que 
investem na formação pós-graduada deverão ter disso alguma retribuição, 
devendo ser criadas condições para que os professores pós-graduados se 
possam constituir como uma mais-valia para as escolas.  

 
 

 

 

 


