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Parecer sobre o documento 

«Recomendações para a melhoria das aprendizagens 

dos alunos em Matemática», 

da autoria do  

«Grupo de Trabalho de Matemática» (Desp. 12530/2018) 

 

 

A Sociedade Portuguesa de Matemática criticou desde a primeira hora a constituição deste 

grupo de trabalho, tanto pelo caráter pouco representativo da comunidade científico-

pedagógica dos seus membros como pelo facto de ser dirigido pelo coordenador do Programa 

de Matemática A de 1997 (reformulado posteriormente em 2001/02), revogado em 2015 

aquando da implementação do Programa e Metas Curriculares – Matemática A por conter 

insuficiências científicas e pedagógicas amplamente reconhecidas como nefastas por um grande 

número de instituições idóneas. 

Dificilmente uma equipa com estas características conseguiria fazer um estudo técnico objetivo, 

o que se veio infelizmente a confirmar. Esta falta de objetividade fica clara nos seguintes pontos 

factuais: 

 

1. Uma análise revisionista que omite pontos fundamentais 

Nunca em Portugal um Programa do Secundário foi tão criticado pelas suas 

insuficiências científicas e pedagógicas como o Programa do Secundário de 1997, reformulado 

logo de seguida em 2001-02 sem melhorias significativas. Pela primeira vez na história recente 

do ensino no nosso país, um grande número de instituições - incluindo algumas das melhores 

universidades do país - emitiram pareceres oficiais sobre aquelas propostas de currículo para 

Matemática A. Contudo, embora este grupo de trabalho se tenha proposto rever de forma 

sistemática o histórico do ensino da Matemática, todos os documentos que deram conta 
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desses factos, isto é, dessas insuficiências científicas e pedagógicas, fundamentais para se 

compreender a evolução do Ensino da Matemática em Portugal nos últimos anos - incluindo 

as razões da revogação deste programa em 2015 - estão sistematicamente ausentes do estudo 

agora realizado pelo “Grupo e Trabalho de Matemática”.   Destacamos a título de exemplo os 

seguintes elementos, sendo certo que muitos outros pareceres e artigos de opinião de mais 

autores poderiam ser igualmente citados: 

 

a. Critérios de Elaboração de programas de matemática do 7.º ao 12.º ano, 

Instituto de Inovação Educacional, Eduardo Marques da Sá, Isabel Seruca dos 

Reis, Miguel Ramos e Jorge Pato, 1998. 

 
Trata-se da análise dos programas existentes em Portugal e em alguns países 

estrangeiros e da apresentação de um conjunto de recomendações para a futura 

elaboração de programas de Matemática, assunto central do estudo em apreço. 

Na apreciação do programa de Matemática A do Secundário de 1997, pode ler-se, por 

exemplo: «No Anexo I encontrámos várias matérias de modo pouco organizado, muito 

impreciso e com erros graves. Isso pode comprometer a consecução dos referidos 

objectivos, pelo convite implícito à falta de rigor que é feito a quem lê o programa e a 

quem o concretiza. (...) temos muitas dúvidas quanto à profundidade de tratamento dos 

temas.» (p. 29); «detectámos inúmeros deslizes, ambiguidades, frases pouco claras (...) 

ocorrência de diversos erros graves (...) um texto de não muito boa qualidade no aspecto 

gramatical (...). A organização é pouco clara e um tanto desequilibrada (...) incoerências 

locais numerosas, que prejudicam fortemente uma análise da coerência global do texto 

(...)» (p. 32).  

A ausência deste documento no estudo é ainda mais incompreensível se atendermos ao 

facto de um segundo documento destes autores, também encomendado pelo Instituto 

de Inovação Educacional e relativo à elaboração de manuais escolares, se encontrar, 

esse sim, na bibliografia do estudo. (Critérios de elaboração de manuais escolares e 

guiões para professores de Matemática, do 7.º ao 12.º ano, 1999). 

b. Universidade Técnica de Lisboa, Análise dos programas de Matemática do 

Ensino Secundário – 10º Ano - Sobre o documento relativo ao ajustamento do 

programa de Matemática do 10º ano (versão para discussão de 15 de Fevereiro 

de 2000), assinado a 10 de Abril de 2000 por todos os presidentes dos 

Departamentos de Matemática da Universidade Técnica de Lisboa:  Instituto 

Superior Técnico, Instituto Superior de Economia e Gestão, Instituto Superior 

de Agronomia e Faculdade de Motricidade Humana. 
Neste documento podem ler-se, por exemplo, as seguintes apreciações gerais (seguidas 

de uma crítica pormenorizada à proposta de ajustamento de 2000, críticas essas que, 

infelizmente, mantiveram toda a pertinência quando confrontadas com a versão final 

do ajustamento):  

«(...) graves lacunas dos alunos que ingressam nos primeiros anos das diversas Escolas 

da Universidade (...): 1 - Incapacidade de abstração (...) 2 - Ausência de conhecimento 

do método próprio da Matemática (...) 3 - Profundo desconhecimento de conceitos 
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básicos de Análise Matemática e de Geometria. 4 - Grandes dificuldades no cálculo 

algébrico». (p. 1; negritos no original).  

«O programa proposto para a Matemática do 10º ano dos Cursos Gerais G1, G2 e G6 

(Doc-Fev-2000) não atende aos problemas focados, havendo um fosso claro entre a 

preparação matemática que os professores da UTL esperam dos alunos que ingressam 

na Universidade e a preparação que, de facto, apresentam. Na nossa opinião esse fosso 

tem a sua razão de ser profunda nas erradas orientações programáticas do Ensino 

Secundário devidamente descritas nos seguintes trechos dos documentos em análise:  

(...)(p. 2-3) (...) Finalmente, quanto ao grupo de objectivos englobados na designação 

“conhecimentos”, concordamos, em geral, com esses objectivos, mas não acreditamos 

que sejam alcançados com as orientações preconizadas.». (p. 4).  

«Consideramos que o termo “Programas” inserido nos títulos dos documentos em 

análise deve entender-se como um eufemismo. De facto, em vão se buscará um 

enunciado preciso e pormenorizado dos conteúdos programáticos, sendo clara a 

intenção de deixar laborar a imaginação dos professores encarregados de leccionar os 

temas, apenas sugeridos (...). Entendemos que os programas deviam ser muito 

pormenorizados (...). Os “programas” propostos constituem um claro recuo – não só 

científico, mas também pedagógico – em relação àqueles que foram estabelecidos, no 

passado, pelo professor Sebastião e Silva.» (p. 12; negritos no original). 

 

c. Os novos programas de Matemática para o Ensino Secundário – Luís Sanchez 

1997, subscrito pelo Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa em reunião de 26 de março desse ano. 
 

«Conclusão. Os programas espelham uma visão da Matemática que é insípida, 

inestética e em alguns pontos obscurantista. Com este suporte, com o estilo de 

abordagem presente neste documento e outros possivelmente em preparação 

imbuídos do mesmo espírito, o assunto que se vai pretender ensinar será cada vez mais 

transformado numa caricatura de Matemática. É urgente parar e inflectir» (p. 5). 

 

Aproveitamos ainda para mencionar um outro importante documento, este relativo ao 

Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007, que se encontra também ausente 

do estudo. 

 

d. Parecer sobre o reajustamento do programa de Matemática do Ensino Básico 

Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa, 3/10/2007. 
 

Trata-se de uma análise muito pormenorizada do programa sendo apontados os pontos 

considerados positivos e inúmeras falhas mais ou menos graves, com as respetivas 

justificações. Como exemplos de considerações mais gerais temos: 

 

«(...) Grande parte das falhas detectadas no documento resultam também de uma falta 

de hierarquização dos assuntos, tanto do ponto de vista lógico como do ponto de vista 

didáctico, faltando muitas vezes indicações acerca de quais os assuntos são condição 
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sine qua non para prosseguir coerentemente os estudos, em confronto com outros que 

são meras ilustrações e podem mesmo ser substituídos, sem prejuízo, por outros tópicos 

ou mesmo simplesmente eliminados. 

Por outro lado, o documento tem, em vários casos, um carácter palavroso, 

acompanhando aquilo que se pretende transmitir com outras palavras ou frases 

irrelevantes no contexto.» (p. 7) 

«Diríamos enfim que o documento nos parece demasiado ideológico, ao procurar impor 

os pontos de vista que os seus autores têm sobre o processo educativo, quando um 

documento desta natureza se deveria limitar a fixar objectivos e competências a serem 

atingidos, deixando que vários projectos educativos diferentes se possam desenvolver 

para alcançar esses fins.» (p. 8) 

 

Em contraponto, e na ausência de documentos institucionais de referência que coloquem em 

causa a qualidade ou a adequação dos Programas e Metas Curriculares atualmente em vigor, os 

autores dedicam várias páginas do estudo a uma critica – aparentemente da sua própria lavra – 

a estes documentos curriculares. Estas críticas não são sustentadas em nenhuma bibliografia 

de referência, parecendo traduzir apenas a opinião pessoal dos elementos do Grupo de 

Trabalho de Matemática. Uma refutação ponto por ponto destas críticas encontra-se anexa ao 

presente parecer.   

 

Diga-se ainda, a este propósito, que a fundamentação apresentada pelos autores para suportar 

uma eventual revogação dos programas em vigor é magra e de caráter demasiado informal para 

um documento que deveria ser objetivo, diríamos até que abusiva perante os resultados 

apurados oficialmente.  Esta decisão é remetida displicentemente para os capítulos 3, 4 e 6 do 

documento, sem que neles se vislumbre claramente uma justificação, e para o ponto 9.3, em 

que se descreve um estudo genérico e pouco objetivo do Ministério sobre a perceção subjetiva 

dos professores sobre diversos tópicos, com conclusões claramente contraditórias com os 

resultados obtidos pelos alunos com estes programas como fica bem ilustrado bem nos gráficos 

da página seguinte:  
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O gráfico ilustra uma inequívoca subida das médias das classificações internas ao serem introduzidos 

o Novos Programa e Metas Curriculares (em 2015).  A perceção dos professores, sendo estes os que 

atribuem estas classificações, está patente neste gráfico. É, sem dúvida, de que os alunos sabem mais. 

 

 

 

 
O gráfico (construído a partir dos dados que figuram no quadro 25 do documento apresentado pelo 

Grupo de trabalho) ilustra como evoluíram as percentagens de positivas nas classificações internas no 

período de 2008/09 a 2017/18. Há aqui, também, uma inequívoca subida, isto é, nos últimos anos a 

percentagem de positivas a Matemática A, que até aqui sofria grandes variações, apresenta uma 

evolução positiva a partir da introdução dos programas atualmente em vigor. É bem patente esse 

crescimento: 4,3%, no 10.º e no 11.º ano, chegando aos 11% no 12.º ano. Note-se que este 

crescimento é único no histórico das classificações internas atribuídas pelos professores. 

   



6 
 
 

 

2. Uma análise parcial que omite sistematicamente as conquistas e os 

efeitos positivos dos programas em vigor no panorama educacional 

 

Apesar dos dados objetivos e factuais que demonstram a existência de uma melhoria de 

vários indicadores do nosso sistema de ensino com a introdução dos Programas e Metas 

Curriculares em vigor - incluindo dados oficiais do próprio Ministério da Educação - o estudo 

omite sistematicamente essa correlação de forma sumária. 

Dados recentes1 da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), referentes ao 

ano letivo 2017/2018, confirmam a descida sustentada das taxas de retenção e de abandono 

escolar que se tem vindo a verificar nos últimos anos. Essas taxas encontram-se atualmente em 

mínimos históricos. Note-se, por exemplo, que a taxa de retenção no secundário tem vindo a 

descer de forma consistente nos últimos anos, sendo certo que a Matemática contribui 

indiscutivelmente para esse fenómeno, pois basta que um aluno reprove a uma disciplina para 

que fique retido no 12.º ano (ano em que a retenção apresenta sempre valores mais elevados 

relativamente aos outros anos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE e DGEEC 

 

                                                           
1 http://www.dgeec.mec.pt/np4/939.html 
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Também, um outro estudo recente2 da DGEEC, que compara as classificações internas nos anos 

letivos 2012/2013 e 2015/2016 dá conta, na disciplina de Matemática A-10.º ano, de «uma 

deslocação sistemática no sentido das melhores classificações, com a consequente melhoria 

das respetivas médias.» Na verdade, dados oficiais do Ministério3 mostram um aumento 

«estatisticamente significativo» do sucesso escolar dos alunos do 10.º ano após a introdução do 

novo Programa e Metas Curriculares de Matemática A em cada um dos três períodos que 

compõem o ano letivo.  

Ainda que estas evoluções sejam naturalmente complexas e possam ter por base causas 

múltiplas e diversificadas, o trabalho sistemático que é feito no estudo no sentido de as tentar 

desligar ao máximo da introdução de programas bem estruturados e com objetivos claros e 

avaliáveis não é aceitável.  

Note-se também que os alunos sujeitos ao Programa e Metas Curriculares de Matemática A 

foram já avaliados por duas vezes por provas nacionais (exames nacionais de Matemática de 

2018 e 2019). Mostraram-se extremamente resilientes face a duas provas consensualmente 

reconhecidas como complexas, extensas e com uma estrutura muito penalizadora para os 

alunos. A realidade desmente categoricamente o «aumento brutal do insucesso» profetizado 

por algumas instituições4, que advogavam também5 estarem criadas, com os novos programas, 

«as condições para piorar em grande linha os resultados dos alunos portugueses» nas avaliações 

internacionais de 2015. Na verdade, Portugal obteve no PISA 2015 o melhor resultado de 

sempre, situando-se pela primeira vez acima da média da OCDE. Também no TIMSS 2015 houve 

uma melhoria de resultados, ainda mais acentuada relativamente a 2011, tendo sido avaliados 

alunos do 4.º ano que seguiram o novo programa nos 3.º e 4.º anos de escolaridade - 

recomendado já no 2.º ano - e que foram submetidos a uma prova final do 1.º Ciclo de acordo 

com as Metas Curriculares.   

As várias correntes alarmistas que previam há uns anos um desastre no Ensino da Matemática 

com a adoção dos programas atualmente em vigor – e a que pertencem vários elementos 

deste Grupo de Trabalho – vêem-se assim categoricamente desmentidas. A Sociedade 

Portuguesa de Matemática exige que o estudo, na sua redação final, reconheça de forma clara 

e inequívoca este ponto.  

 

3. Uma bibliografia desadequada 

A bibliografia é datada, encontra-se estagnada no tempo, e corresponde às opiniões de uma 

fação das ciências da educação que não é de todo representativa em Portugal e diverge dos 

grandes movimentos internacionais modernos. Deixa de fora literatura oriunda da psicologia 

cognitiva e das neurociências, áreas fundamentais para uma abordagem científica e moderna 

do problema da aprendizagem (A Escola de Verão da SPM de 2019 que ocorreu na Escola 

Secundária D. Filipa de Lencastre debruçou-se justamente sobre estas questões atuais). A 

omissão é particularmente grave pois alheia-se de desenvolvimentos recentes e muito sólidos 

em várias áreas de importância para a educação matemática. Na verdade, uma leitura do estudo 

                                                           
2 http://www.dgeec.mec.pt/np4/292/ 
3 https://www.spm.pt/news/2663SPM 
4 https://www.publico.pt/2013/11/05/sociedade/noticia/associacao-de-professores-de-matematica-diz-
que-novo-programa-tera-de-cair-quando-o-governo-cair-1611416 
5 https://www.educare.pt/noticias/noticia/ver/?id=22522 
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agora proposto revela por parte dos seus autores um indisfarçável desconhecimento da 

literatura científica internacional com relevância para o problema que se propõem analisar,  

fazendo-se assim tábua rasa do muito conhecimento que se conseguiu estabelecer nas últimas 

décadas.  

Sobre o papel dos instrumentos digitais, omite os estudos recentes que revelam as limitações 

do uso desses instrumentos no ensino, tais como: 

Paul A. Kirschner and Pedro De Bruyckere (2018). The myths of the digital native and the 

multitasker, Teaching and Teacher Education 67, 135-142. 

Susan Payne Carter, Kyle Greenberg, and Michael S. Walker (2017), The impact of computer 

usage on academic performance: Evidence from a randomized trial at the United States, 

Economics of Education Review 56, 118-132. doi.org/10.1016/j.econedurev.2016.12.005 

Oliver Falck, Constantin Mang, and Ludger Woessmann (2017), Virtually No Effect? Different 
Uses of Classroom Computers and their Effect on Student Achievement, Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics 80, 1-38. doi.org/10.1111/obes.12192 

Sobre o papel da avaliação, o documento vai completamente a contramão das investigações e 
conclusões da psicologia cognitiva que indicam de forma muito sólida a importância da 
recuperação dos conhecimentos. Destacam-se, como exemplos desta omissão os seguintes 
importantíssimos trabalhos: 

Jeffrey D. Karpicke, and Jannel R. Blunt (2011), Retrieval Practice Produces More Learning than 
Elaborative Studying with Concept Mapping, Science 331, 772  

Henry L. Roediger, III, and Jeffrey D. Karpicke (2006), Test-Enhanced Learning: Taking Memory 
Tests Improves Long-Term Retention, Psychological Science 17-3. 249-255.  

Roediger HL III, Butler AC. (2011), The critical role of retrieval practice in long-term retention, 
Trends in Cognitive Science 15(1): 20-7. doi: 10.1016/j.tics.2010.09.003 

DeSoto K.A. and Roediger H.L. III (2014), Positive and negative correlations between confidence 
and accuracy for the same events in recognition of categorized lists, Psychological Science 25(3): 
781-8. doi: 10.1177/0956797613516149 

van Eersel, G. G., Verkoeijen, P. P., Povilenaite, M., & Rikers, R. (2016), The Testing Effect and 
Far Transfer: The Role of Exposure to Key Information, Frontiers in psychology 7, 1977. 
doi:10.3389/fpsyg.2016.01977 

Pan, Steven C., Rickard, Timothy C. (2018), Transfer of test-enhanced learning: Meta-analytic 
review and synthesis, Psychological Bulletin, 144(7), 710-756. 

Hostetter, A. B., Penix, E. A., Norman, M. Z., Batsell, W. R., & Carr, T. H. (2019), The role of 
retrieval practice in memory and analogical problem-solving, Quarterly Journal of Experimental 
Psychology, 72(4), 858–871. https://doi.org/10.1177/1747021818771928 

Latimier, Alice, Riegert, Arnaud, Peyre, Hugo, Ly, Son Thierry, Casati, Roberto, & Ramus, Franck 
(2019), Does pre-testing promote better retention than post-testing? Nature NPJ Science of 
Learning 4-1,  p. 15-22. https://doi.org/10.1038/s41539-019-0053-1 

http://doi.org/10.1016/j.econedurev.2016.12.005
http://doi.org/10.1111/obes.12192
https://doi.org/10.1177/1747021818771928
https://doi.org/10.1038/s41539-019-0053-1
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Estudos estatísticos recentes sublinham também a importância geral da avaliação para a 
melhoria geral da educação. Apontam-se alguns dos mais recentes: 

World Bank (2018). World Development Report 2018, Learning to Realize Education’s Promise, 
Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1096-1.  

Bergbauer, Annika and Hanushek, Eric A. and Woessmann, Ludger, Testing (July 2018), NBER 
Working Paper No. w24836. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3218066 

G. Schwerdt, L. Wößmann, The Information Value of Central School Exams, in: Economics of 
Education Review, 56. Jg. (2017), S. 65-79. 

M. Piopiunik, G. Schwerdt, L. Woessmann, Central school exit exams and labor-market 
outcomes, European Journal of Political Economy, 31 (2013), pp. 93-108 

Guido Schwerdt, Martin West, and Marcus A. Winters (2017), The Effects of Test-Based 
Retention on Student Outcomes Over Time: Regression Discontinuity Evidence from Florida, 
Journal of Public Economics 152:154-169.  DOI: 10.1016/j.jpubeco.2017.06.004 

 O documento vai também completamente a contramão das investigações mais recentes sobre 
as desvantagens do ensino pela descoberta. Apontam-se, entre outros, os estudos seguintes: 

Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J., & Tenenbaum, H. R. (2011). Does discovery-based 
instruction enhance learning? Journal of Educational Psychology, 103, 1-18. 
http://dx.doi.org/10.1037/a0021017 

Guido Schwerdt, Amelie C. Wuppermann (2011), Is traditional teaching really all that bad? A 
within-student between-subject approach, Economics of Education Review 30, 365-379 
https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2010.11.005. 

Chris Van Klaveren (2011), Lecturing style teaching and student performance, Economics of 
Education Review 30, 729-739, https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2010.08.007.  

Paul A. Kirschner , John Sweller & Richard E. Clark (2006), Why Minimal Guidance During 
Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-
Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching, Educational Psychologist 41, 75-86, 
DOI:10.1207/s15326985ep4102_1 

Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J., & Tenenbaum, H. R. (2011), Does discovery-based 
instruction enhance learning?, Journal of Educational Psychology, 103(1), 1-18. 
http://dx.doi.org/10.1037/a0021017 

  

Sobre este tema, são também elucidativos os estudos estatísticos de larga escala, 
nomeadamente as conclusões resultantes do último estudo PISA. Vejam-se, por exemplo, as 
seguintes sínteses, 

https://ssrn.com/abstract=3218066
http://dx.doi.org/10.1037/a0021017
https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2010.11.005
https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2010.08.007
http://dx.doi.org/10.1037/a0021017
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Mostafa, T., A. Echazarra and H. Guillou (2018), The science of teaching science: An exploration 
of science teaching practices in PISA 2015, OECD Education Working Papers, No. 188, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f5bd9e57-en. 

Mona Mourshed, Marc Krawitz and Emma Dorn (2018), How to improve student educational 
outcomes: New insights from data analytics, McKinsey & Company Report 

  

Finalmente, sobre a importância de os estudantes desenvolverem o seu estudo disciplinar de 
modo claramente focado e a importância desses estudos para o desenvolvimento dos 
conhecimentos e capacidades dos alunos, o documento vai também a contramão de algumas 
das conclusões mais sólidas da psicologia cognitiva. Vejam-se, por exemplo, os seguintes 
trabalhos. 

Hattie, John A.C. e Donoghue, Gregory M. (2016). Learning strategies: a synthesis and 
conceptual model, Npj Science of Learning, https://doi.org/10.1038/npjscilearn.2016.13 

Daniel T. Willingham (2007), Critical Thinking: Why Is It So Hard to Teach?, American Educator 
8, 9-19. 

Daniel T. Willingham (2006/7), The usefulness of brief instruction in reading comprehension 
strategies, American Educator, 39-50. 

Daniel T. Willingham and Gail Lovette (2014). Can reading comprehension be taught?, Teachers 
College Record, September 26, 2014. ttp://www.tcrecord.org.proxy.its.virginia.edu ID Number: 
17701, 

J.W. Pellegrino and M.L. Hilton (editors), National Research Council (2012). Education for Life 
and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. Washington D.C.: 
The National Academies Press. 

Paul J. Feltovich, Michael J. Prietula, and K. Anders Ericsson, Studies of expertise from 
psychological perspectives, in K. Anders Ericsson, Neil Charness, Paul J. Feltovich, and Robert R. 
Hoffman (Editors). (2006). The Cambridge Handbook of Expertise and Expert 
Performance.  Cambridge university Press, 41-68. 

 

 4. Um convite a um currículo de matemática regional 

Uma das recomendações mais preocupantes e potencialmente mais nocivas para o ensino da 

Matemática em Portugal é a «Recomendação 2». Esta advoga uma efetiva pulverização regional 

dos conteúdos de Matemática a lecionar, na senda do projeto de Flexibilidade e Autonomia 

Curricular: 

« 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 prescritivo, que definirá, por ciclos de escolaridade, o núcleo comum para 

https://doi.org/10.1787/f5bd9e57-en
https://doi.org/10.1038/npjscilearn.2016.13
http://www.tcrecord.org.proxy.its.virginia.edu/
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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.» 

A adotar-se esta recomendação, pela primeira vez na história do ensino no nosso país o currículo 

efetivamente lecionado aos alunos portugueses será essencialmente desconhecido e não-

escrutinado. Pior: permitir-se que o currículo possua uma forte componente deixada à 

discricionariedade de professores, escolas e agrupamentos pode facilmente degenerar em 

situações de profunda desigualdade. As dificuldades dos alunos com os temas fundamentais e 

estruturantes podem ser facilmente dissimulados ao abrigo da flexibilidade curricular e 

substituídos por atividades e projetos sem qualquer pertinência formativa.  

Esta proposta poderá pois ser geradora de profundas desigualdades nas matérias lecionadas, na 

aprendizagem pelos alunos e consequentemente nas suas oportunidades futuras. 

Naturalmente, em regiões mais deprimidas do ponto de vista sócioeconómico os “currículos 

regionais” tenderão a ser menos exigentes e completos. Cria-se assim uma inaceitável situação 

de desigualdade das oportunidades de aprendizagem, que agravará e perpetuará a situação de 

desigualdade pré-existente.  

Por outro lado, não faz parte das funções dos professores portugueses, nem lhes é exigível, a 
“construção de currículos”. A classe profissional dos professores encontra-se sobrecarregada 
com as cada vez mais exigentes obrigações burocráticas, as queixas constantes da falta de tempo 
de que dispõem para preparar as aulas e cumprir escrupulosamente as suas funções atuais. 

É muito preocupante verificar que em nome de uma suposta igualdade, estas ideias aprofundam 
a desigualdade, ampliam dicotomias regionais e socioeconómicas, comprometendo em 
particular o papel da escola enquanto ascensor social e criando ainda mais dificuldades aos 
jovens provenientes de meios desfavorecidos. A equidade é lamentavelmente e 
incompreensivelmente posta em causa. 

Na verdade, precisamos de currículos inclusivos que ofereçam a todos os alunos as mesmas 
oportunidades. É inaceitável que os alunos mais desprotegidos sejam colocados em 
desvantagem, por exemplo face aos alunos de escolas e colégios de meios privilegiados que 
podem seguir programas com níveis de profundidade e exigência superiores. Este facto irá 
refletir-se fatalmente numa desigualdade de oportunidades futuras, em particular no acesso e 
durante o percurso no Ensino Superior. No entanto, é exatamente esta a situação que esta 
Recomendação, a ser adotada, vem formalmente legitimar. 

A Sociedade Portuguesa de Matemática opõe-se pois fortemente a esta ideia, que destrói a 

equidade na aprendizagem que era garantida aos alunos por um currículo nacional traduzido 

em conhecimentos que todos deviam adquirir e em capacidades que todos deviam 

desenvolver. 
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5. Uma recomendação nihilista 

«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.» 

Recomenda-se a obliteração de todos os documentos curriculares em vigor, com a agravante de 
nem se propor nada de concreto em troca, apenas princípios muito gerais e em grande parte 
discutíveis. Há uma lição que parece não ter sido aprendida: é por sucessivos melhoramentos 
que se conseguiu, entre os finais dos anos 90 e 2015, inverter dramaticamente um quadro 
nacional em tudo deplorável, transformando-o num sistema de ensino de sucesso e de 
referência a nível internacional. 

A Sociedade Portuguesa de Matemática defende a revogação das Aprendizagens Essenciais, 
que, ao negligenciarem, no ensino da Matemática, uma das características essenciais desta 
ciência – o rigor na estruturação dos objetivos – a serem utilizadas, interferirão negativamente 
na aquisição de conhecimentos e capacidades, no desenvolvimento progressivo de conceitos 
matemáticos fundamentais e na formação de um espírito rigoroso e científico por parte dos 
alunos. Para além de serem propostas pelo ME no quadro de um processo que não salvaguardou 
uma adequada fundamentação científica e pedagógica, o documento é construído pelos autores 
a partir de pressupostos de enquadramento legal duvidoso, prevalecendo na sua redação uma 
conceção caricatural da Matemática e do seu Ensino. 

A SPM defende igualmente a criação de uma comissão de acompanhamento à boa aplicação no 
terreno dos Programas e Metas Curriculares em vigor, para que se possa de facto medir com 
correção os efeitos que têm nos alunos. 

 

6. Uma abordagem incompleta dos cursos profissionalizantes 

Nada é referido neste documento acerca dos Cursos CEF, Vocacionais, ou outros que têm 

constituído alternativas ao ensino regular para alunos em vias de abandonar a escolaridade 

básica. Também nesses cursos existem programas de Matemática, alguns deles ainda em vigor.  

No caso do ensino secundário, é apresentada uma cronologia da implementação dos cursos 

profissionais deste nível e caracterizado o respetivo programa de Matemática. Nada é referido 

acerca do programa dos cursos CEF de nível secundário.  

Nas referências que são apresentadas a estudos realizados acerca do ensino profissional, é 

salientada a necessidade de adequar a prática pedagógica ao contexto do curso. A adequação 

ao contexto do curso é naturalmente importante, mas não pode significar que os professores 

sejam obrigados a basear-se necessariamente em contextos reais. Na verdade, muitas 

disciplinas da formação técnica têm, como pré-requisitos, conteúdos matemáticos abstratos 

fundamentais que nem sempre podem ser ligados de forma imediata a esses contextos reais. 

Por exemplo, na área da Gestão e Contabilidade, os procedimentos algébricos são de extrema 

importância. Também não pode ser esquecido que os alunos do ensino Profissional têm que ter 



13 
 
 

condições de poder reorientar o seu percurso e que os conhecimentos de Matemática são 

essenciais nesse processo. 

Por outro lado, tal como também é referido, uma percentagem dos alunos que frequentam estes 

cursos pretendem prosseguir os estudos no ensino Universitário ou Politécnico, pelo que o 

currículo tem de se adequar também a esta valência prevista na lei. 

No final deste ponto cita-se um estudo em que é proposta a reformulação do programa de 

Matemática nos Cursos Profissionais, referindo-se, a propósito, a importância da Estatística 

nestes cursos sem contudo ser explicado qual a razão de tal relevância. Mais à frente refere-se 

«a necessidade de uma análise profunda dos estudos vocacionais», ficando a dúvida se o tema 

ainda são os Cursos Profissionais ou, em alternativa, os Cursos Vocacionais que neste 

documento não são mencionados. 

Nas recomendações não aparece qualquer referência explícita aos programas de Matemática 

dos Cursos Profissionais, não sendo claro de que forma são abrangidos pelas propostas globais.  

 

7. Ambiguidade no entendimento do papel dos Manuais Escolares  

No ponto 7 do documento é apresentado um relato acerca do percurso da adoção dos manuais 

escolares, surgindo no último ponto – 7.3.4. a afirmação: “Atualmente não temos maneira de 

aferir se os manuais escolares promovem o sucesso educativo.” E, mais à frente, apresenta-se 

uma questão: “Ou a desmaterialização dos manuais escolares, flexibilizando a sua adoção e a 

sua alteração contínua, permitirá uma melhor integração com a realidade de cada turma / escola 

e assim promover o sucesso educativo?”. 

Na verdade, esta questão deixa transparecer uma convicção acerca do papel dos manuais na 

promoção do sucesso educativo em contradição com o reconhecimento inicial de que era 

impossível aferir se os manuais promovem o sucesso educativo.  

No final são apresentados sequencialmente os verbos reavaliar, rever e alterar em relação à 

certificação de manuais escolares, como se a dedução expressa anteriormente fosse desde já 

fundamentada ou legítima. 

Na Recomendação 14 é apontada a proposta da criação de um Instituto de desenvolvimento 

curricular que se responsabilize pela avaliação dos manuais escolares para além de assumir a 

regulação dos processos de mudanças curriculares. Esta proposta não é justificada nem 

desenvolvida.  

A Sociedade Portuguesa de Matemática defende que é imprescindível a avaliação e certificação 

dos manuais escolares e lamenta que neste documento nada tenha sido referido acerca da 

interrupção ilegal deste procedimento nos manuais de Matemática (uma vez que os normativos 

legais a ele obrigam), nomeadamente no que se refere aos manuais do 12º ano de Matemática 

A, atualmente em uso nas escolas, sem que nenhuma entidade oficial tenha certificado a 

respetiva qualidade e adequação.  

Quanto à criação de um Instituto com as funções referidas, uma vez que não foi feita uma 

avaliação dos processos atualmente em vigor, parece um pouco prematuro e abusivo fazer 

qualquer comentário. 
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8. A incompatibilidade das Recomendações 2 e 19 

Analisando as recomendações que referem a avaliação dita das aprendizagens, identifica-se 

imediatamente uma contradição: 

Na Recomendação 2 defende-se que a organização do currículo de Matemática deve ser feita 

por ciclos de escolaridade «(…) O nível nacional corresponderá a um currículo de Matemática, 

de carácter central e 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 (…)».  

Na recomendação 19 é afirmado que «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.». 

Na verdade, com uma lógica de gestão do programa por ciclos de escolaridade, efetuar provas 

de aferição a meio de um ciclo constitui tarefa muito complexa, ou mesmo impossível de realizar 

se o objetivo for o de tirar conclusões acerca da forma como o currículo está a ser apreendido 

pelos alunos. Os autores parecem estar cientes deste problema, uma vez que afirmam que 

«Apenas com base nesta informação é possível realizar-se uma interpretação adequada do 

significado dos resultados dos alunos (…)». Contudo, nestas condições, não é obviamente 

exequível conceber uma prova única que seja relevante e ajustada a todas as escolas, 

independentemente da forma como tenham decidido gerir o currículo, pois existe a 

impossibilidade de se construir um referencial claro e preciso sobre aquilo que os alunos devem 

saber. Nesta impossibilidade alerta-se para o facto de - para além de se saber que a avaliação 

externa é um incentivo - o conhecimento dos resultados ser um direito.  

Também, a pretensão de dar resposta à necessidade de comparabilidade de resultados em 

diferentes anos, a nível nacional, não é compatível nem com a flexibilização curricular em curso 

nem com uma gestão por ciclo do currículo que o documento agora sugere. 
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Anexo – Sobre as críticas dos autores aos 

Programas e Metas de Matemática  em vigor 
O documento apresenta uma análise grosseira, parcial e com erros factuais dos Programas 

e Metas Curriculares em vigor.  

Como exemplo de grosseiro erro factual registe-se a afirmação na página 61: «Neste domínio 

a “estrutura curricular sequencial” (Bivar et al., 2013, p. 1) entendida como central na 

definição deste programa não é coerente com o estudo da incomensurabilidade que é 

incluída no 7.º ano sem voltar a ser mobilizada em qualquer contexto nos anos 

subsequentes.». Assim, os autores parecem não ter reparado em todo o conteúdo do 

domínio Números e Operações do 8º ano, em que se mobiliza de modo fundamental a noção 

de incomensurabilidade ao introduzirem-se as dízimas infinitas não periódicas e os números 

reais. Mas toda a análise deste programa se resume essencialmente a uma série de 

afirmações depreciativas, pretensamente fundamentadas em trechos do programa e metas 

que vão sendo apresentados como ilustração, mas que claramente deturpam o sentido das 

frases reproduzidas. Vejamos alguns exemplos; em cada caso destacamos as afirmações 

depreciativas e analisamos a respetiva validade (o que seria talvez dispensável dado o 

carácter falacioso que apresentam...): 

1) p. 52: « (...) à exceção do desempenho designado por Saber, formulado de forma igual 

em todos os ciclos, que corresponde a que o aluno conheça “o resultado, mas sem que 

lhe seja exigida qualquer justificação ou verificação concreta” (MEC, 2013, p. 3). Fica a 

dúvida de qual o papel deste desempenho e de como pode ser apreciado num aluno»  

 

Comentário: Como fica claro da leitura do programa e metas, este desempenho é talvez 

aquele que pode mais facilmente ser apreciado num aluno; por exemplo, o aluno deve 

saber que uma isometria transforma segmentos de reta em segmentos de reta e as 

extremidades do segmento nas extremidades da imagem, mas não se exige que saiba 

justificar este facto.  A necessidade deste desempenho é bem evidente, pois há diversos 

conhecimentos matemáticos que devem ser assimilados em determinada fase, sem que 

seja razoável ainda apresentar uma justificação plena; além disso, a própria natureza 

dedutiva da Matemática torna forçoso que determinados factos sejam admitidos sem 

demonstração, sob pena de haver “regressão ao infinito” nas cadeias dedutivas. É 

curioso que a crítica atrás destacada não seja feita a anteriores programas em que se 

dispensavam justificações em muito maior número de situações do que no atual 

programa. 

 

2) p. 54, repetido p. 87: «(...) Alerta, no entanto, para os seus perigos [do raciocínio 

indutivo], reduzindo o valor da formulação de conjeturas:   

(…) o raciocínio indutivo não é apropriado para justificar propriedades, e, 

contrariamente ao raciocínio dedutivo, pode levar a conclusões erradas a partir de 

hipóteses verdadeiras, razão pela qual as conjeturas formuladas mas não 

demonstradas têm um interesse limitado (...). (Bivar et al., 2013, p. 4)»  

Comentário: Como parece óbvio, o trecho reproduzido não exprime uma “redução de 

valor da formulação de conjeturas” (redução em relação a quê?) mas tão só um alerta 

fundamentado para o valor relativo das conjeturas não demonstradas. 
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3) p. 54, repetido p. 87: «(...) Refere a redação escrita como “parte integrante da atividade 

matemática” (Bivar et al, 2013, p. 5), incentivando a redação das “respostas, explicando 

adequadamente o seu raciocínio e apresentando as suas conclusões de forma clara, 

escrevendo em português correto e evitando a utilização de símbolos matemáticos como 

abreviaturas estenográficas” (Bivar et al., 2013, p. 5). Fica assim a interrogação sobre 

o valor que dá ao papel da escrita simbólica específica da Matemática.» 

 

Comentário: A referida “interrogação” é respondida ao longo de todo o programa e 

metas, em que se explicita exaustivamente o uso que em cada caso deve ser feito da 

“escrita simbólica específica da Matemática”. Esta interrogação nada tem que ver com 

a preocupação expressa no trecho reproduzido em que não se inquine a fluência e 

correção da escrita com um uso indevido de “símbolos matemáticos como abreviaturas 

estenográficas”. 

 

4) p. 54, repetido p. 87: «No que diz respeito à resolução de problemas, o programa 

explicita o significado que lhe atribui, desconsiderando o papel dos problemas que 

envolvem os alunos em “exploração e descoberta”, os quais relega para “estratégias 

de motivação”. Desta forma, parece entender problemas como exercícios de 

aplicação, afirmando:   

A resolução de problemas envolve, da parte dos alunos, a leitura e interpretação de 

enunciados, a mobilização de conhecimentos de factos, de conceitos e de relações, a 

seleção e aplicação adequada de regras e procedimentos, previamente estudados e 

treinados, a revisão, sempre que necessária, da estratégia preconizada e a 

interpretação dos resultados finais. (Bivar et al., 2013, p. 5)» 

 

Comentário:  Utiliza-se um texto que enuncia um conjunto de capacidades cuja 

mobilização pelos alunos é essencial para a resolução de problemas (o que não é posto 

em causa) para se concluir o que está acima destacado, como se este enunciado 

“desconsiderasse” qualquer um dos papéis da resolução de problemas ou qualquer tipo 

de tarefas inerentes a essa resolução, e como se destacar as capacidades enunciadas 

implicasse a redução dos problemas a “meros exercícios de aplicação”. 

5) p. 56: «Sob o pretexto de não impor metodologias específicas aos professores, o 

Programa alerta apenas sumariamente para a importância de serem feitas “revisões” 

regulares sobre conteúdos ensinados, “com vista à sua consolidação”» 

 

Comentário: A opção explícita deste programa de não serem impostas metodologias 

específicas aos professores é aqui acintosamente classificada como um “pretexto” 

para... não se imporem metodologias e “apenas” se alertar para a importância das 

revisões regulares. 

 

6) p. 57: «(...) sendo o cálculo mental perspetivado como meio de atingir o domínio dos 

algoritmos das quatro operações: “Note-se que esta fluência não pode ser conseguida 

sem uma sólida proficiência no cálculo mental” (MEC, 2013, p.4).» 
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Comentário: A afirmação (indiscutível) do programa de que a fluência no uso dos 

algoritmos não pode ser conseguida sem sólida proficiência no cálculo mental é utilizada 

para tentar fazer passar a ideia de que o programa apenas limitaria a importância do 

cálculo mental a auxiliar dos algoritmos. 

 

7) p. 58:  «Outra diferença recai sobre o subdomínio “Sequências e regularidades”, apenas 

introduzido no 2.º de escolaridade, referindo dois descritores “a determinação de termos 

de uma sequência, dada a lei de formação” e “a determinação de uma lei de formação 

compatível com uma sequência parcialmente conhecida” (Bivar et al., 2012, p. 11), o que 

revela uma perspetiva limitada da exploração de sequências e, consequentemente, do 

desenvolvimento do pensamento algébrico, ideia que este Programa e Metas não 

contempla.» 

 

Comentário: A afirmação de que o programa não contempla “o desenvolvimento do 

pensamento algébrico” é de tal maneira absurda que dispensa comentários, a menos 

que essa expressão “desenvolvimento do pensamento algébrico” tenha algum 

significado esotérico e desprovido de sentido matemático que não se vislumbra. O 

cuidado posto no programa relativamente ao uso das sequências e mais tarde das 

sucessões assenta na verificação de que no ensino básico e secundário se estava a 

generalizar desde há já algumas décadas o hábito nefasto de pedir aos alunos que 

determinassem “o termo seguinte” de uma sequência ou sucessão sendo apenas dados 

os termos até determinada ordem, criando-se assim a ilusão de que só haveria um modo 

“certo” de continuar determinada sequência de números ou outros objetos, em lugar 

de se pedir, por exemplo, uma regra de formação compatível com os termos 

apresentados; confundia-se assim um recurso usual de testes psicotécnicos com uma 

abordagem correta do que era designado por “pensamento algébrico”. É inadmissível 

que os autores deste documento, não tendo aproveitado para criticar este erro grave 

induzido por programas anteriores, nem reconhecido a necessidade imperiosa que 

havia de o corrigir, expressa no atual programa, encontrassem ainda aqui um motivo 

para mais uma crítica infundada. 

 

8) p. 60: «são introduzidas algumas medidas de localização e dispersão de um conjunto de 

dados” (Bivar et al., 2013, p. 19), sem a valorização da sua interpretação.» 

 

Comentário: Mais uma vez se faz uma crítica gratuita ao programa baseada numa 

transcrição da introdução ao terceiro ciclo, em que se indica genericamente alguns 

temas que são abordados no domínio de Organização e Tratamento de Dados, 

concluindo-se da leitura do enunciado desses temas que “não se valoriza a sua 

interpretação”, aparentemente porque nesse enunciado esse aspeto não é referido, 

quando, como é óbvio, o respetivo estudo tem forçosamente que abordar essa 

interpretação, o que aliás fica claro nas metas, em que se prescreve, por exemplo, a 

propósito do estudo das medidas de localização, a resolução de problemas envolvendo 

a análise de dados (OTD7-2.1). 

 

9) p. 60: «O estudo preconizado para a Geometria e Medida deixa de incluir a valorização 

do desenvolvimento da intuição e da capacidade de visualização e assumem 

centralidade os processos demonstrativos, o que justifica a introdução de um objetivo 

específico dedicado à axiomática: “Um objetivo geral dedicado à axiomática da 
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geometria (...) constitui um terreno propício ao desenvolvimento do raciocínio 

hipotético-dedutivo dos alunos.” (Bivar et al., 2013, p. 19).» 

 

Comentário: Nesta crítica ao programa refere-se um tema do 9º ano, cuja importância 

dispensa comentários (“um objetivo específico dedicado à axiomática da Geometria”) 

para com isso pretensamente se fundamentar uma apreciação em que se afirma que o 

programa desse ano e dos restantes oito do ensino básico não valoriza o 

“desenvolvimento da intuição e da capacidade de visualização”, o que é desmentido por 

toda a organização e conteúdo do tema de Geometria desde o 1º ciclo. Neste 1º ciclo, 

em cada ano, começa-se sempre o domínio de Geometria por um tema geral de 

«Localização e orientação no espaço» e nesse e noutros temas há a preocupação 

permanente de trabalhar na zona charneira entre os conceitos geométricos e as 

experiências visuais, como fica patente na introdução do tema e em inúmeros 

descritores desde o 1º ano. A preocupação de clarificar os conceitos e justificar as 

propriedades é progressivamente introduzida ao longo dos anos, mas apenas no 9º ano 

se faz uma sistematização do método axiomático, já que a Geometria é um domínio 

privilegiado para o efeito, não só por razões históricas, mas pela sua própria natureza e 

pelo papel que desempenha em todo o desenvolvimento da Matemática e até das 

outras ciências. Espanta que os autores deste documento façam esta crítica ao 

programa atual e não tenham uma palavra de crítica à forma a muitos respeitos caótica 

como a Geometria era tratada em programas anteriores. 

 

10) p. 60: «A valorização dos aspetos formais, alguns sem ganhos evidentes para o 

desenvolvimento de capacidades matemáticas, pode ser ilustrada pela introdução do 

primeiro descritor relativo à Geometria neste ano de escolaridade, em GM7, que se 

traduz por “1.1 Saber nomear e representar as letras gregas minúsculas ɑ, 𝛽, γ, 𝛿, 𝜋, 𝜌 e 

𝜎.” (Bivar et al., 2012, p. 49).» 

 

Comentário: Os autores do documento não encontraram melhor argumento para 

ilustrarem a sua afirmação, mais uma vez gratuita, acima destacada, do que a prescrição 

pacífica e indiscutivelmente útil para os alunos de que aprendam algumas letras gregas! 

Quererão os autores eliminar da escrita matemática e em particular geométrica o uso 

universalmente divulgado de algumas letras gregas? Não foi de facto essa a opção deste 

programa. 

 

11) p. 61: «Neste domínio a “estrutura curricular sequencial” (Bivar et al., 2013, p. 1) 

entendida como central na definição deste programa não é coerente com o estudo da 

incomensurabilidade que é incluída no 7.º ano sem voltar a ser mobilizada em 

qualquer contexto nos anos subsequentes.» 

 

Comentário: Como já ficou atrás expresso, custa a acreditar que os autores do 

documento revelem uma tal ignorância do texto do programa que pretendem criticar, 

a ponto de ignorarem, nesta afirmação, em primeiro lugar todo o domínio Números e 

Operações do 8º ano em que a noção de incomensurabilidade e o estudo que dela é 

feito no 7.º ano são mobilizados de modo fundamental ao introduzirem-se as dízimas 

infinitas não periódicas e os números irracionais, precisamente com recurso à geometria 

da reta numérica, onde se começa logo por identificar a existência de pontos irracionais. 

Como é evidente, a partir daqui, com a introdução de todos os números reais, nunca 
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mais a incomensurabilidade deixa de estar presente em todo o desenvolvimento da 

matemática, pelo que a afirmação acima destacada é absolutamente incompreensível. 

 

12) p. 61: «A atividade de provar ou demonstrar, deixa de ser explicitada como mais uma 

ferramenta que favorece o raciocínio, e é colocada como um fim em si mesmo. No 9.º 

ano é definido o subdomínio “Axiomatização das teorias da Matemática” (Bivar et al., 

2012, p. 72) dividido em dez descritores que explicitam os conceitos de «objetos 

primitivos», «relações primitivas», «axioma», «axiomática de uma teoria», «definição», 

«teorema», «demonstração», e concretizando depois para a Geometria na explicitação 

das diferenças entre a Geometria Euclidiana e as outras geometrias possíveis, incluindo 

a prescrição de que os alunos saibam “enunciar exemplos de postulados e axiomas dos 

«Elementos de Euclides». 

 

Comentário: Mais uma vez se utiliza a descrição do tema do 9º ano em que se 

sistematiza uma introdução ao método axiomático para uma conclusão abusiva relativa 

ao modo como é encarada a atividade de provar ou demonstrar no programa. 

Escamoteando-se o modo progressivo como essa atividade é introduzida no programa 

ao longo de todo o ensino básico, utiliza-se a descrição deste tema do último ano, que 

indiscutivelmente deve fazer parte da bagagem de qualquer aluno, para se afirmar que 

neste programa a atividade de provar ou demonstrar “é colocada como um fim em si 

mesmo”. 

 

13)   p. 88: «Por último, nos objetivos refere ainda como foco a História da Matemática, que 

se afirma contemplada em alguns descritores das Metas, com o propósito de “enquadrar 

de um ponto de vista histórico os conteúdos abordados.” (Bivar et al, 2014, p. 7). Desta 

forma, neste programa desaparece da discussão das finalidades e objetivos a ideia de 

competência matemática, que havia sido introduzida nos programas do Ensino 

Secundário de 2001.» 

 

Comentário: Esta crítica dispensa qualquer comentário, bastando enunciá-la para nos 

apercebermos do respetivo valor: critica-se que num programa de Matemática não 

tenha sido considerado necessário lembrar ao leitor que um dos objetivos específicos 

do ensino da Matemática é a competência Matemática! 

 

14) p. 89: «(...) no detalhe dos tópicos, o programa dispensa que a Estatística surja 

contextualizada em situações reais, podendo estas ser eventualmente usadas, não 

obrigatoriamente, e para efeitos de aplicação da teoria:  

No domínio Estatística, estudam-se as retas de mínimos quadrados associadas a uma 

sequência de pontos do plano. As coordenadas destes pontos podem em particular 

representar os valores de uma amostra bivariada, o que permite a aplicação deste 

conceito ao estudo da correlação de duas variáveis estatísticas definidas numa 

mesma população. (Bivar et al, 2014, p. 16).» 

 

Comentário: Parece que os autores deste documento pretendem deduzir da expressão 

“podem em particular” extraída do trecho que citam do programa, que não é obrigatório 

contextualizar a Estatística em situações reais. É claro que para isso têm de escamotear 

todos os tópicos do programa e todos os descritores que a isso obrigam, nomeadamente 

a resolução de problemas, como em EST11-2.1,2,3, por exemplo. É aliás de simples bom-
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senso o entendimento de que num tema como a Estatística é impensável não se 

“contextualizar em situações reais” mesmo que o programa o não dissesse 

explicitamente. 

 

15) p. 90: «(...) Aliás, só no 12.º ano se recomenda a utilização da calculadora gráfica de 

forma explícita, mantendo-se o registo de cautela, como se observa no final do excerto 

seguinte, o que representa uma regressão relativamente ao uso deste instrumento: 

(...) considera-se que no Ensino Secundário a tecnologia, e mais especificamente a 

calculadora gráfica, deve ser utilizada em sala de aula e consequentemente em certos 

instrumentos de avaliação (na resolução de problemas requerendo cálculos de valores 

aproximados de soluções de determinado tipo de equações ou de funções envolvendo, 

por exemplo, razões trigonométricas, logaritmos, ou exponenciais) mas que se deve 

evitar a sua utilização em outras provas de avaliação em que os conteúdos e capacidades 

envolvidas claramente o não justifiquem ou mesmo o desaconselhem. (Bivar et al, 2014, 

p. 29)» 

 

Comentário: Os autores deste documento consideram “uma regressão” os cuidados 

que se introduziram neste programa quanto ao uso da calculadora, alertando-se assim, 

pela primeira vez em programas portugueses, para perigos e erros graves que 

infestaram o ensino da matemática, manuais, exames e programas anteriores, pelo uso 

indevido da calculadora, com consequências graves para a compreensão adequada 

pelos alunos de alguns aspetos essenciais da matemática do ensino secundário. Que 

aqui o uso do termo “regressão” deve ser entendido em sentido pejorativo parece 

deduzir-se do facto de não ter havido por parte dos autores deste documento nenhuma 

crítica aos programas anteriores pelos erros que acabámos de referir nem nenhum 

reconhecimento pelo mérito deste programa em os ter corrigido e em ter 

cuidadosamente enquadrado um uso adequado da calculadora, nomeadamente nos 

seus aspetos gráficos. 


