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Comunicado relativo aos documentos 

Orientações de gestão curricular para o Programa e Metas Curriculares de 

Matemática Ensino Básico 

e 

Orientações de gestão curricular para o  

Programa e Metas Curriculares de Matemática A 

da responsabilidade da Direção Geral de Educação 
 

A Sociedade Portuguesa de Matemática considera positivos os documentos tornados públicos 

pelo Ministério da Educação, que apontam num claro sentido de manutenção e consolidação 

dos novos Programas e Metas Curriculares de Matemática do Ensino Básico e Secundário. De 

facto, a SPM tem vindo a defender publicamente que uma das condições necessárias para o 

sucesso dos alunos a Matemática é a definição de currículos cientificamente consistentes, 

rigorosos e exigentes.  

Tal como foi oportunamente divulgado, a SPM aceitou integrar os grupos de trabalho que 

procederam à sua elaboração no pressuposto fundamental de não alteração dos Programas e 

Metas Curriculares em vigor, e apenas no sentido de auxiliar os professores - através de um 

certo número de sugestões metodológicas - a melhorar a sua prática letiva e a cumprir os 

objetivos estipulados nos documentos curriculares oficiais. Consideramos também apropriado 

o momento desta iniciativa, numa altura em que as Metas Curriculares do Ensino Básico 

entram no seu quinto ano de aplicação (quarto ano de aplicação obrigatória) e em que se inicia 

a implementação das Metas Curriculares do Ensino Secundário no 11.º ano de escolaridade. 

Estamos convictos de que estes dois documentos serão de grande utilidade para os 

professores e continuaremos a colaborar com o Ministério da Educação quando solicitados, 

tendo sempre em vista a defesa e a construção de um Ensino da Matemática de qualidade em 

Portugal, princípios que têm norteado a atuação da Sociedade nos últimos 75 anos. 

Sem qualquer prejuízo destas considerações, e no que diz respeito ao documento relativo ao 

Ensino Secundário, não podemos deixar de indicar alguns pontos que nos merecem 

considerações suplementares e que enumeramos de seguida. Fazemo-lo de forma construtiva 

e no sentido de contribuir para um melhor esclarecimento das Escolas e dos professores. 

Domínio LTC   

No Programa e Metas Curriculares do Ensino Secundário pode ler-se que «…se optou por 

formar uma sequência de objetivos gerais e de descritores que corresponde a uma sequência 

de Ensino adequada, podendo no entanto optar-se por alternativas coerentes que cumpram os 

mesmos objetivos e respetivos descritores.» Desta forma, e se assim o entenderem os 

professores, nada obsta a que o domínio LTC (ou qualquer outro domínio), possa ser lecionado 

de forma segmentada, por exemplo nos moldes das sugestões feitas no documento no 
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Ministério da Educação. Contudo, não se deve entender esse tratamento dito “transversal” no 

sentido do não leccionamento efetivo desses conteúdos relativos à Lógica e à Teoria dos 

Conjuntos, como era a prática corrente durante a vigência do Programa anterior. Aos objetivos 

gerais e respetivos descritores do domínio LTC correspondem efetivos conteúdos que devem 

ser trabalhados efetivamente. A este propósito pode ler-se em particular no presente 

documento da responsabilidade do Ministério, relativamente à “Proposta B”, que a 

abordagem transversal é lícita desde que «(…) permita concretizar efetivamente os descritores 

mencionados».  

 

Domínio FRVR10 

É referido que «Caso tenham dificuldades em cumprir as suas planificações, os professores 

poderão fazer transitar para o 11.º ano alguns descritores do Domínio FRVR10, 

nomeadamente, função inversa de uma função bijetiva, relação entre o gráfico de uma 

função   e o gráfico da função definida por  (  ), operação com a função quociente e funções 

irracionais.» 

Consideramos esta sugestão pouco interessante e recomendamos que os professores evitem 

adotá-la. Para além de sobrecarregar desnecessariamente o programa do 11.º ano, uma tal 

escolha e implicaria um considerável esforço suplementar de adaptação destes conteúdos a 

uma sequência coerente de lecionação. Note-se que ao contrário de todas as restantes 

transições de ano sugeridas, não são identificados os Conteúdos/Descritores que se entende 

serem abrangidos por esta proposta de exceção nem tampouco a forma mais adequada de 

inclusão destes conteúdos no programa do 11.º ano de forma coerente, inclusão essa que não 

nos parece realizável sem quebrar a coerência interna. Relativamente a estas questões, os 

professores poderão, no entanto, recorrer a exemplos simples (funções de domínio finito, 

representadas em gráfico cartesiano ou em diagramas de setas) para trabalhar estes 

conteúdos, o que constitui, aliás, o espírito do Programa. Constatámos que muitos manuais 

optaram por ilustrar estes temas recorrendo a funções mais complexas (função módulo, 

funções polinomiais, etc..), sendo que algumas delas não tinham sequer sido estudadas 

convenientemente. É nosso entender que estas abordagens são demasiado sofisticadas para 

aquilo que se pretende ao nível do 10.º ano., sendo a respetiva simplificação um fator que 

poderá ajudar os professores a cumprir as planificações.  

 

Domínio PCI 

A Sociedade Portuguesa de Matemática lamenta a decisão do Ministério da Educação de 

tornar este domínio facultativo, ainda que a título muito excecional, nos anos letivos 

2017/2018 e 2018/2019. Ainda que esse caráter facultativo possa de alguma forma ser 

justificado para o ano de 2017/2018, tendo em conta os atrasos inerentes à implementação de 

um novo Programa, não vemos qualquer razão para manter esse caráter de não 

obrigatoriedade no ano seguinte. A Sociedade Portuguesa de Matemática continuará a tentar 

sensibilizar o Ministério da Educação para o interesse da reversão dessa decisão, pelo menos 

no que toca ao ano letivo 2018/19, dada a extrema importância deste domínio, importância 

essa, aliás, amplamente reconhecida no último parágrafo das Orientações de Gestão 

Curricular. 

 

 

Lisboa, 24 de agosto de 2016 

A Direção da Sociedade Portuguesa de Matemática 


