Sobre a necessidade urgente da alteração dos Programas e Metas
de Matemática do Ensino Básico e Matemática A do Ensino
Secundário
Moção aprovada por unanimidade na Assembleia Geral da APM
Considerando:
• que os atuais Programas e Metas Curriculares do Ensino Básico e de
Matemática A do Ensino Secundário atualmente em vigor, continuam a
evidenciar dificuldades de implementação e execução, quer pelo sua
extensão, quer pelo excesso de formalismo, quer pela desadequação de
grande parte dos seus conteúdos e abordagens às faixas etárias e aos
ciclos de ensino a que se destinam;
• que essas dificuldades subsistem com o passar dos anos e que não foram
ultrapassadas pelas Aprendizagens Essenciais uma vez que o D.L. de
Autonomia e Flexibilidade Curricular está assente num Currículo e num
Programa e Metas que consideramos desajustado;
• que a situação atual de pandemia expôs ainda mais a desadequação dos
atuais Programas e Metas, aquando da sua implementação no Ensino a
Distância, demostrando dificuldades na utilização de tecnologias que
promovessem processos de ensino-aprendizagem e acentuando as
desigualdades no acesso a essas mesmas aprendizagens por parte de
alunos socialmente desfavorecidos e/ou com mais dificuldade de
aprendizagem;
• que foi constituído um Grupo de Trabalho cujo primeiro parecer esteve em
discussão pública que fundamentava a necessidade de uma alteração
imediata do currículo de Matemática;
• que, os atuais programas e metas associados aos condicionalismos de
uma avaliação fortemente seletiva, impossibilitam os professores e as
escolas de orientarem a sua prática e as aprendizagens dos alunos para
os Princípios, Visão e Valores e Áreas de Competências definidas no Perfil
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória,
os professores presentes (via zoom) na assembleia Geral de Sócios da
Associação de Professores de Matemática, em 20 de junho de 2020 vêm
reafirmar a urgência de uma intervenção ao nível dos Programas e Metas de
Matemática do Ensino Básico e Matemática A do Ensino Secundário.
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