Parecer sobre a proposta de
“Aprendizagens Essenciais de Matemática no Ensino Básico”,
em discussão pública em junho de 2021
A direção da SPIEM gostaria de começar por se congratular com o aparecimento desta
nova proposta curricular, que vem clarificar quais as orientações curriculares a seguir,
terminando com a confusão originada pela profusão de documentos curriculares
largamente incompatíveis que só têm trazido perturbações às práticas dos professores.
Acresce que o parecer da direção da SPIEM sobre o Programa e Metas Curriculares de
2012 e 2013 exprimia bem a clara discordância com esses documentos, em todos os seus
aspetos. O facto de, em 2018, se terem definido Aprendizagens Essenciais (ME, 2018a,
2018b, 2018c, 2018d, 2018e, 2018f, 2018g, 2018h, 2018i), em linha com o Perfil dos
alunos à saída da escolaridade obrigatória (Martins et al., 2017), mas mantendo em vigor
o programa e metas referidos e os manuais escolares elaborados a partir deles, veio
colocar aos professores a tarefa quase impossível de decidir sobre que opções curriculares
tomar. O aparecimento de um documento clarificador e definidor do currículo para a
matemática escolar era desejável e muito necessário.
Salienta-se ainda o facto de a proposta agora apresentada estar alinhada com resultados e
recomendações da investigação em Educação Matemática, nacional e internacional, o que
lhe confere fundamentação e sustentação (e.g., Clements, 2008; Ruthven & Goodchild,
2008).
O parecer aqui elaborado começa por realçar alguns aspetos, de carácter global, que a
direção da SPIEM entende ser importante destacar pela positiva:
A intenção desta proposta é marcadamente universal, dirigida a todos os alunos sem
exceção e baseada na noção de literacia matemática defendida pela OCDE (OECD, 2019;
Marôco et al., 2016; NCTM, 2007). Fica assim explícito que se defende uma educação
matemática para todos porque ela não só é desejável, como necessária e possível (NCTM,
2017).
De modo a responder aos desafios do Perfil dos alunos à saída da escolaridade
obrigatória (Martins et al., 2017), parece-nos muito relevante que os objetivos traçados
na presente proposta estejam ancorados na integração entre conhecimentos, capacidades
e atitudes (e.g., Kilpatrick, Swafford, & Findel, 2001; NCTM, 2007, 2017). De notar que
um dos objetivos elencados na proposta em discussão diz respeito a desenvolver uma
predisposição positiva para aprender matemática e relacionar-se com a disciplina. Este
aspeto reveste-se da maior importância pois cria-se interesse pela disciplina, e este é um
aspeto determinante na qualidade da atividade matemática dos alunos que decorre das
experiências que lhes são proporcionadas (e.g., Amado, Carreira, & Ferreira, 2016;
Grows & Lembke, 1996; Norton & Irwin, 2007; Schweinle, Berg, & Sorenson, 2013).
A proposta deixa explícitos os conteúdos e sua articulação vertical e horizontal, o que é
um aspeto a destacar pela importância que se reveste na gestão curricular (e.g.,

Freudenthal, 1991; Gravemeijer, 1994; Ponte & Brocardo, 2020; Ponte, Matos, &
Abrantes, 1998). Há também uma valorização explícita das várias capacidades
matemáticas transversais a todos os tópicos matemáticos (a resolução de problemas, o
raciocínio matemático, a comunicação matemática, as representações matemáticas, o
pensamento computacional e as conexões matemáticas). O trabalho em torno dessas
capacidades potencia uma aprendizagem com compreensão e o desenvolvimento de uma
visão adequada acerca da matemática e do seu papel no mundo (e.g., Boavida et al., 2008;
NCTM, 2007; Gravemeijer & Bruin-Muurling, 2019; Stein, Remillard, & Smith, 2007;
Amado et al., 2019).
Um outro aspeto que merece especial referência diz respeito à valorização das
metodologias de ensino assentes na diversificação de estratégias e recursos,
nomeadamente os recursos tecnológicos, enfatizando a importância da exploração inicial
de conceitos no sentido de uma progressiva sistematização de ideias, indo ao encontro
das recomendações da investigação para as práticas letivas, em todos os níveis de ensino
(e.g., Amado, Carreira, & Jones, 2018; Ponte, 2014; Smith & Stein, 2018). A respeito dos
recursos tecnológicos, a proposta estimula um uso da tecnologia que vai muito além de
um uso instrumental, sendo estes recursos utilizados como um meio para os alunos melhor
compreenderem conceitos, resolverem problemas e modelarem matematicamente
situações diversas (e.g., Galbraith & Fisher, no prelo; Canavarro & Santos, 2016).
De destacar ainda a valorização explícita da avaliação formativa, quer como prática
essencial para apoiar a aprendizagem dos alunos, quer como elemento regulador do
ensino (e.g., Bastos & Pinto, 2017; Fernandes, 2006; Nortvedt, Santos, & Pinto, 2016;
Ortigão et al., 2019; Santos, 2008; Silver & Mills, 2018).
Existem, contudo, alguns aspetos que merecem alguma reflexão pelas dúvidas que
levantaram:
Segundo o que tem vindo a ser afirmado pela tutela e pelo Grupo de Trabalho responsável
por estas novas orientações, a proposta em discussão pretende substituir o atual programa
e todos os outros documentos curriculares da área da matemática a ele associados. Além
disso, aquele Grupo de Trabalho recebeu orientações para que os vários documentos que
constituem a proposta em discussão fossem expressos na forma de Aprendizagens
Essenciais (AE). Numa primeira reflexão, a direção da SPIEM questionou-se sobre os
motivos pelos quais se optou pela denominação de AE e não de programa, conforme
recomendação do Grupo de Trabalho em Matemática (GTM, 2020). A própria designação
de AE pode perder sentido se não se referir a um subconjunto de um conjunto de
aprendizagens necessariamente mais amplas. Recorda-se que as ainda vigentes AE
surgiram com o objetivo de, em relação com o Perfil dos alunos à saída da escolaridade
obrigatória (Martins et al., 2017), enunciar o que se considerava como essencial no
conjunto de aprendizagens contempladas no programa existente. Contudo, estas novas
AE surgem sem o suporte de qualquer outro documento que as contextualize, em que
deveriam ser discutidas com profundidade as finalidades, os objetivos, os conteúdos
(conhecimentos, capacidades e atitudes), as orientações metodológicas para trabalho em
sala de aula (e fora dela) e acerca da avaliação das aprendizagens, propostas de gestão
curricular, etc. Deste modo, a direção da SPIEM questiona-se sobre o estatuto desta
proposta curricular.
A proposta agora apresentada constitui-se num conjunto de nove documentos separados,
por ano de escolaridade, o que dificulta os processos de articulação vertical, tão

importantes para a ação do professor. De facto, é fundamental para um trabalho adequado
que se conheça o percurso dos alunos – de onde vêm e para onde vão –, mas a forma
isolada, por ano de escolaridade, como são apresentadas as AE não parece promover este
trabalho de articulação. Esta organização por anos de escolaridade (e não por ciclos),
aliada à ausência de um documento mais amplo e integrador, pode ser dificilmente
conciliável com uma concretização capaz e autónoma da flexibilidade curricular
(Decreto-Lei 55/2018).
A designação dos conhecimentos matemáticos apresenta duas partes: 1) Números –
Quantidade; 2) Álgebra – Variação e relações; 3) Dados e probabilidades – Dados e
incerteza; e 4) Geometria – Espaço e forma. A direção da SPIEM questiona-se sobre a
necessidade e o objetivo da segunda parte destas designações. Por exemplo, no tema
Números, não é só à quantidade que se dá atenção. Embora a Álgebra expressa como
variação e relações traga uma designação bastante abrangente para o que, de facto, é
contemplado em termos de conhecimentos matemáticos, o mesmo não se passa quanto a
Dados e probabilidades, em que parece que se associa probabilidades a incerteza. Quanto
à Geometria, existem aspetos que levantam dúvidas: por um lado, “espaço e forma”
claramente se relaciona com Geometria, mas não com Geometria e medida, no caso do 1º
ciclo de escolaridade; por outro lado, a inclusão da literacia financeira no tema Geometria
e medida parece estar deslocada, embora se reconheça que o tópico da literacia financeira
possa estar associado à grandeza dinheiro (e, portanto, à medida). Constata-se ainda que
a designação dos temas matemáticos ao longo das tabelas referentes a cada ano de
escolaridade (nos vários documentos) nem sempre é exatamente a mesma que a que é
utilizada na introdução de cada documento, onde são apresentados os temas considerados.
Por exemplo, o tema Geometria surge no documento relativo às AE do 7.º ano de
escolaridade assim designado, mas já surge como Geometria e Medida no documento
relativo às AE do 2.º ano de escolaridade. O tema Dados e Probabilidades surge nas AE
designado apenas por Dados.
Na proposta em discussão utiliza-se e distingue-se as designações “capacidades
matemáticas” e “capacidades transversais”. No entanto, a proposta não deixa claro que as
designadas “capacidades matemáticas” sejam, de facto, transversais a todos os tópicos
matemáticos, uma vez que é referido um outro conjunto de capacidades designado por
“capacidades transversais”. Este conjunto de “capacidades transversais” diz respeito a
capacidades que, de facto, o são, mas não o são de modo exclusivo relativamente à
matemática, ou seja, são transversais a todas as áreas do currículo. Além disso, o termo
“capacidades transversais” existe no léxico dos professores (e nas suas práticas também)
e, na presente proposta, surge com outros entornos. Parece, pois, importante manter as
designações de algo tão central para as aprendizagens dos alunos, evitando que se possa
gerar dificuldades na sua compreensão, pelo que se sugere a utilização de termos como
“capacidades matemáticas transversais” e “capacidades gerais transversais” (ou
“capacidades transversais gerais”). Isso poderá tornar mais explícitas para os professores
as intenções desta proposta.
O facto de conhecimentos e capacidades matemáticas estarem colocados ao mesmo nível
nesta proposta configura-se como um ponto forte desta. No entanto, a repetição do texto
referente às capacidades matemáticas nos documentos relativos a todos os anos de
escolaridade (nas diferentes tabelas) pode levar a uma interpretação destas capacidades
como mais um tema a lecionar, causando um efeito contrário ao que se pretende – serem
transversais aos temas matemáticos. Em alternativa, o conteúdo do texto referente às
capacidades matemáticas (transversais) poderia, por exemplo, aparecer no preâmbulo de

um documento integrador, distribuído e adaptado por ciclo, em vez de ser repetido em
todos os documentos, um por cada ano de escolaridade.
Reconhece-se que a introdução do pensamento computacional é um aspeto importante e
que encontra eco nos currículos de outros países, ditos de referência (e.g., Bocconi et al.,
2016). Mas existe ainda pouco desenvolvimento ao nível da investigação nacional em
torno do pensamento computacional. Acresce que a direção da SPIEM questiona-se sobre
se os exemplos apresentados na proposta não serão demasiado generalistas e pouco
concretizados para serem de mais fácil compreensão por todos os professores de todos os
ciclos de escolaridade. Em particular, tais exemplos poderiam ajudar os professores a
melhor compreender as várias dimensões do pensamento computacional enunciadas e que
podem não ser de entendimento partilhado, dada a novidade desta temática (como, por
exemplo, os termos abstração, depuração, algoritmia). De referir ainda que o que é
designado, nesta proposta, por “abstração” relativamente ao pensamento computacional
colide com o significado atribuído usualmente ao termo “abstração” e ao seu papel na
aprendizagem da matemática (e.g., Battista, 2007). Deste modo, será importante que o
termo “abstração” não seja usado com significados diferentes do significado que é
largamente partilhado pelos professores, de forma a evitar confusão de conceitos. A
relevância agora dada ao pensamento computacional causará certamente dificuldades
várias e significativas ao trabalho dos professores, tornando inevitável a sua formação no
contexto das práticas de ensino (Even, 2005; Serrazina, 2013; Serrazina et al., 2011).
No que concerne às ações estratégicas de ensino do professor, considera-se que nem
sempre são suficientes ou completas, havendo tópicos matemáticos que não são
acompanhados por qualquer exemplo de ação estratégica de ensino do professor.
Todo os documentos estão escritos numa linguagem muito próxima da usada pela
comunidade de investigação. A direção da SPIEM interroga-se sobre se essa linguagem
é efetivamente partilhada pelos professores.
Reconhece-se que esta proposta estimula um uso das tecnologias que vai muito além de
um uso instrumental, sendo estes recursos utilizados como um meio para os alunos melhor
compreenderem conceitos, resolverem problemas e modelarem matematicamente
situações diversas. As ações estratégicas de ensino do professor incluem propostas de
utilização de diferentes recursos tecnológicos (ex.: Scratch, Kodu, Geogebra, etc.), o que
é um aspeto positivo. No entanto, a relevância agora dada aos recursos tecnológicos
causará certamente dificuldades várias e significativas ao trabalho dos professores,
tornando muito necessária a sua formação no contexto das práticas de ensino (Even, 2005;
Serrazina, 2013; Serrazina et al., 2011).
Para além de incluir os temas já contemplados nos documentos curriculares anteriores,
esta proposta dá maior desenvolvimento ao tema Dados e probabilidades. Mais ainda, ao
conjunto de capacidades matemáticas (transversais) mais familiares nos documentos
curriculares portugueses do ensino da matemática (resolução de problemas, raciocínio
matemático e comunicação matemática), acrescem agora mais três capacidades: conexões
matemáticas, representações matemáticas e pensamento computacional. Esta última
capacidade matemática (transversal) constitui um novo assunto. Mesmo considerando
que existem alguns tópicos que foram suprimidos (em relação a documentos curriculares
anteriores), a direção da SPIEM questiona-se sobre se o conjunto das AE agora proposto
não será demasiado extenso.
De destacar que, de forma muito clara, são explicitados argumentos em favor da avaliação
formativa das aprendizagens dos alunos e da sua necessidade. Aspetos vários, como a

importância do feedback e a diversificação de instrumentos, decorrem facilmente do
cerne na avaliação formativa. No entanto, considera-se relevante existir uma maior
explicitação que a avaliação formativa se destina também ao próprio professor, pois a
informação recolhida é um importante elemento para a reflexão sobre a ação (Schön,
1987) e para as necessárias adaptações que decorrem dessa análise.
Constata-se ainda que esta proposta não contém nenhuma referência explícita à
diferenciação pedagógica, sendo esta esperada numa perspetiva de inclusão, em que todos
os alunos devem aprender matemática (e.g., NCTM, 2017; Santos, 2009; Tudella &
Santos, 2015).
Por fim, a direção da SPIEM considera que, dada a ambição que se reconhece na proposta
curricular agora apresentada, a sua concretização no tereno só será possível com um
programa de âmbito nacional de formação e acompanhamento dos professores nas
escolas, em simultâneo com a produção e disponibilização de materiais adequados aos
professores. É ainda fundamental ser dada uma atenção especial à elaboração e
certificação de manuais escolares, pois dados da investigação indicam a sua grande
influência no ensino da Matemática (ME, 2005; Viseu & Morgado, 2018).
A terminar, a direção da SPIEM propõe que a divulgação pública deste novo documento
curricular seja acompanhada de um documento que explique as mudanças existentes e as
justifique, não apenas o que é de novo, mas também aquilo que é proposto ser abordado
em diferentes anos de escolaridade (por exemplo, os casos notáveis da multiplicação
estarem agora no 9.º ano). Como já foi referido, a existência de um documento integrador
sobre a Matemática na Educação Básica seria desejável.
Lisboa, 30 de junho de 2021.
Pel’A Direção da SPIEM,
Maria de Lurdes Serrazina
Rosa Antónia Tomás Ferreira
António Domingos
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