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Nota de Imprensa da SPM sobre as  
“Aprendizagens Essenciais do Ensino Secundário” 

        
 
No último dia do mês de agosto, a menos de 15 dias do início do novo ano letivo, o 
Ministério da Educação (ME) homologou o documento Aprendizagens Essenciais do 
Ensino Secundário (AE). No que diz respeito à disciplina de Matemática, a Sociedade 
Portuguesa de Matemática (SPM) produziu em devida altura um parecer1 sobre o 
projeto colocado à discussão pública. 
 
Nesse parecer, muito crítico, destacou o facto de tal documento – que se constitui como 
«orientação curricular base na planificação, realização e avaliação do ensino e da 
aprendizagem» – ser omisso, vago, impreciso e desestruturado.  De facto, o projeto das 
AE era incompatível com o Programa em vigor homologado em 2014, tanto nos seus 
princípios essenciais como nos conteúdos específicos que elenca. A SPM afirmou que 
tal circunstância traduzia um claro recuo no ensino da Matemática, pois os 
conhecimentos a adquirir e as capacidades a desenvolver encaminhariam o ensino desta 
disciplina para mínimos inaceitáveis.  
 
Lamentavelmente, esta apreciação mantém-se para o documento agora homologado. No 
essencial, apesar das sólidas críticas apresentadas ao ME pela única sociedade científica 
da área, o documento final não difere essencialmente do projeto que o precedeu. Com 
efeito, ele não corrige nem os erros de natureza científica, nem os de natureza 
pedagógica, nem mesmo aborda as questões de legalidade duvidosa elencadas e 
especificadas no parecer. Ainda que se tenham eliminado as referências ao antigo 
programa de 2002 e à “interseção dos dois programas”, a chamada Operacionalização 
das Aprendizagens Essenciais não foi praticamente alterada, tendo sido assumidamente 
elaborada com base na referida “interseção” que mereceu a acima referida crítica 
negativa da SPM.  
 
Embora o ME tenha recuado e anuncie agora que «As Aprendizagens Essenciais (AE) 
se baseiam no programa da disciplina para este ano de escolaridade homologado em 
2014» e que «Os detalhes das AE devem ser complementados com [o Programa e 

                                                 
1 https://www.spm.pt/files/files/Parecer%20AE%20Matema%CC%81tica%20A%20%20-
%20versa%CC%83o%20final.pdf 
 



Metas Curriculares de 2014]2”, as AE são incompatíveis com esses documentos pelas 
razões extensamente descritas na anterior apreciação da SPM. 
 
Em consequência, os professores que, de modo competente, queiram proceder à 
necessária articulação entre os documentos, encontrarão pela frente as maiores 
dificuldades, dadas as múltiplas incompatibilidades e a falta de rigor que irão encontrar 
nas AE. Quando as escolas portuguesas dispunham de documentos precisos e rigorosos, 
as AE vêm lamentavelmente desestabilizar o ensino da matemática. Na forma 
apresentada, o documento final não constitui um apoio claro e preciso, de consulta 
simples e direta para o professor: traduz-se antes num amontoado de recomendações 
que se repetem, muitas delas ambíguas ou redundantes e de hierarquia confusa. De 
modo mais concreto, ao contrário do Programa e Metas Curriculares, o documento não 
apresenta metas/objetivos claros e verificáveis para as diversas etapas de escolaridade. 
Antes se afasta desses documentos, não só no que respeita aos tópicos de conteúdos, 
como sobretudo à profundidade na abordagem, que é reduzida a um mínimo comum 
incompreensível. A estes problemas, alia-se um lamentável descuido no rigor 
característico da Matemática e do qual esta disciplina não pode abdicar. 
 
A aprendizagem da Matemática não se compadece com conceções de ensino 
desprovidas de suporte científico nem com práticas pedagógicas desorganizadas; os seus 
conteúdos disciplinares e as capacidades que é necessário promover nos alunos 
requerem equilíbrio e progressão – definições, propriedades, demonstrações, 
encadeamentos – pelo que não serão úteis as vagas e erráticas indicações das AE. 
Neste quadro, a SPM considera que, ao nível das escolas, uma planificação letiva 
cuidada deve basear-se fundamentalmente no Programa e Metas Curriculares, facto 
que o próprio ME foi levado a reconhecer, como se depreende da introdução do próprio 
texto homologado das AE. No entanto, o enquadramento criado pelas AE leva a que a 
SPM não possa omitir a preocupação pelas desigualdades que dele possam resultar na 
qualidade da aprendizagem e no sucesso escolar dos alunos. 
 
A SPM considera que apenas a competência e o bom senso dos professores permitirão 
superar alguns dos problemas apontados. No entanto, a desarticulação da organização 
curricular introduzida por estas Aprendizagens Essenciais vem colocá-los, ainda antes 
do início do ano lectivo, numa situação penosa e desgastante. 
 
 
A Direção da SPM 
 
 
 

                                                 
2 http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/12_matematica_a.pdf 
 


