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Finalidades do ensino da MATEMÁTICA 
 
 
 

Respeitando os princípios de equidade e qualidade, o ensino da Matemática ao nível da escolaridade básica deve visar aprendizagens 

matemáticas relevantes e sustentáveis para todos os alunos e privilegiar, por isso, uma aprendizagem da Matemática com compreensão, 

bem como o desenvolvimento da capacidade dos alunos em a utilizar em contextos matemáticos e não matemáticos ao longo da 

escolaridade, e nos diversos domínios disciplinares, por forma a contribuir para a sua autorrealização enquanto estudante, mas também na 

sua vida futura pessoal, profissional e social 

 

Na escolaridade básica, o ensino da Matemática deve pois proporcionar uma formação na disciplina centrada na aprendizagem a realizar por 

cada aluno que contribua para o seu desenvolvimento pessoal e lhe propicie a apropriação de instrumentos conceptuais e técnicos 

necessários na aprendizagem de outras disciplinas ao longo do seu percurso académico, qualquer que seja a área de prosseguimento de 

estudos escolhida. Deve contribuir igualmente para a atividade profissional por que venha a optar e para o exercício  de uma cidadania 

crítica e participação na sociedade, com sentido de autonomia e colaboração, liberdade e responsabilidade.  
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O ensino da Matemática neste nível deve ainda proporcionar uma formação que promova nos alunos uma relação positiva com a disciplina, 

bem como uma visão da Matemática que corresponda à sua natureza enquanto ciência e integre o reconhecimento do seu valor cultural e 

social, nomeadamente no que se refere ao seu papel no desenvolvimento das diversas ciências, da tecnologia e de outras áreas da 

atividade humana. 

Assim, na escolaridade básica, o ensino da Matemática deve ser norteado pelas seguintes finalidades principais: 

 

a) Promover a aquisição e desenvolvimento de conhecimento e experiência em Matemática e a capacidade da sua aplicação em 

contextos matemáticos e não matemáticos. 

 

Com esta finalidade pretende-se que, ao longo da escolaridade básica, os alunos compreendam os procedimentos, técnicas, 

conceitos, propriedades e relações matemáticas, e desenvolvam a capacidade de os utilizar para analisar, interpretar e resolver 

situações em contextos variados; desenvolvam capacidade de abstração e generalização e de compreender e elaborar raciocínios 

lógicos e outras formas de argumentação matemática; desenvolvam a capacidade de resolver e formular problemas, incluindo os que 

envolvem áreas matemáticas diferentes e problemas de modelação matemática; adquiram o vocabulário e linguagem próprios da 

Matemática e desenvolvam a capacidade de comunicar em Matemática, por forma a serem capazes de descrever, explicar e 

justificar, oralmente e por escrito, as suas ideias, procedimentos e raciocínios, bem como os resultados e conclusões que obtêm. 

 

b) Desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de reconhecer e valorizar o papel cultural 

           e social desta ciência. 
 

Com esta finalidade pretende-se que, ao longo da escolaridade básica, os alunos desenvolvam interesse pela Matemática e confiança 

nos seus conhecimentos e capacidades matemáticas, bem como persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que 

envolvam Matemática no seu percurso académico e que venham a enfrentar na sua vida em sociedade; desenvolvam a capacidade de 

apreciar aspetos estéticos da Matemática e de reconhecer e valorizar o papel da Matemática no desenvolvimento das outras ciências, 
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da tecnologia e de outros domínios da atividade humana; desenvolvam a capacidade de reconhecer e valorizar a Matemática como 

elemento do património cultural da humanidade.  

 

Estas finalidades enquadram, fundamentam e dão um sentido global às Aprendizagens Essenciais (AE) que a seguir se apresentam para 

cada tema matemático em cada um dos três ciclos do ensino básico, sendo entendidas como os conteúdos de conhecimento 

disciplinar estruturado, indispensáveis, articulados concetualmente, relevantes e significativos, bem como de capacidades e atitudes 

a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos em cada área disciplinar ou disciplina (…) (Despacho n.º 5908/2017, de 5 de 

julho). As AE apresentadas constituem, para cada tema matemático, um todo integrado e articulado de conteúdos, objetivos e 

práticas de aprendizagem interrelacionados e indissociáveis. Os objetivos concretizam as aprendizagens essenciais relativas a cada 

conteúdo, incidindo sobre conhecimentos, capacidades e atitudes a adquirir e a desenvolver, e as práticas estabelecem condições 

que apoiam e favorecem a consecução desses objetivos. 

 

Assim, a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes, e a sua aplicação em contextos matemáticos e não 

matemáticos, são objetivos essenciais de aprendizagem, associados aos conteúdos de aprendizagem de cada tema 

matemático — sendo que os que estão definidos em termos de capacidades e as atitudes expressam também um vínculo próximo com 

a Matemática — e as práticas de aprendizagem que visam proporcionar condições que apoiem e favoreçam aprendizagens 

sustentáveis, com compreensão e transferíveis ou aplicáveis em contextos matemáticos e não matemáticos. 

 

As AE apresentadas articulam-se com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, tendo em vista a sua consecução, no 

âmbito da disciplina de Matemática, nomeadamente no que se refere às aprendizagens dos alunos associadas às áreas de 

competências aí definidas, quer nas áreas (a), (b), (c), (d), e (i), intrinsecamente relacionados com temas, processos e métodos 

matemáticos, quer nas restantes áreas, (e), (f), (g), (h) e (j), em que a Matemática dá igualmente contributos essenciais. Num caso e 

noutro, pressupõem práticas de trabalho autónomo, colaborativo e de caráter interdisciplinar. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Planificação Geral – 2017/2018 
(a adaptar em cada Conselho de Turma) 

 
                                          Disciplina: Matemática                                                                                                         7º Ano   
 
 

TEMA 
(conhecimentos) 

TÓPICOS 
e 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (documento aqui) 
Programa (documento aqui) 

Ações estratégicas orientadas para o perfil 
do aluno 

Perfil 
do 

aluno 

 
 
 
 

 
 
 

Números 
racionais 
 
(Números e 
operações) 
 
(15 tempos) 

 

 

Números Racionais 
Simétrico da soma e da diferença de racionais; 

Extensão da multiplicação a todos os racionais; 

Extensão da divisão ao caso em que o dividendo é um racional qualquer e o divisor 

um racional não nulo. 

Aprendizagens Essenciais: 

Reconhecer números inteiros e racionais nas suas diferentes representações, incluindo a 

potenciação, em contextos matemáticos e não matemáticos. 

Comparar números inteiros e racionais nas suas diferentes representações, em contextos 

diversos, com e sem recurso à reta real. 

 

Explorar, analisar e interpretar situações de 
contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem matemática com sentido 
(dos conceitos, propriedades, regras e 
procedimentos matemáticos). 
 
 

A 
 
 
 
B 
 

 
C 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Figuras 
geométricas 
 
(Geometria e 
medida) 
 
Semelhanças 
 

Linhas poligonais e polígonos 

Linhas poligonais; vértices, lados, extremidades, linhas poligonais fechadas e 

simples; parte interna e externa de linhas poligonais fechadas simples; 

Polígonos simples; vértices, lados, interior, exterior, fronteira, vértices e lados 

consecutivos; 

Ângulos internos de polígonos; 

Polígonos convexos e côncavos; caracterização dos polígonos convexos através 

dos ângulos internos; 

 
Utilizar modelos geométricos e outros 
materiais manipuláveis, e instrumentos 
variados, incluindo os de tecnologia digital. 
 
Visualizar, interpretar, e desenhar 

representações de figuras geométricas, 

usando materiais e instrumentos 

apropriados. 

 

Reconhecer relações entre as ideias 
matemáticas em geometria e aplicar 
essas ideias em outros domínios 
matemáticos e não matemáticos. 
 

A 
 
 
 
B 
 
 
 

C 
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Áreas 

 
 

 
 
(60 tempos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ângulos externos de polígonos convexos; 

Soma dos ângulos internos de um polígono; 

Soma de ângulos externos de um polígono convexo; 

Diagonais de um polígono. 

Quadriláteros 

Diagonais de um quadrilátero; 

Paralelogramos: caracterização através das diagonais e caracterização dos 

retângulos e losangos através das diagonais; 

Papagaios: propriedade das diagonais; o losango como papagaio; 

Trapézios: bases; trapézios isósceles, escalenos e retângulos; caracterização dos 

paralelogramos; 

Problemas envolvendo triângulos e quadriláteros. 

Paralelismo, congruência e semelhança 

Isometrias e semelhanças; 

Critério de semelhança de polígonos envolvendo os respetivos lados e diagonais; 

Teorema de Tales; 

Critérios de semelhança de triângulos (LLL, LAL e AA); igualdade dos ângulos 

correspondentes em triângulos semelhantes; 

Semelhança dos círculos; 

Critério de semelhança de polígonos envolvendo os respetivos lados e ângulos 

internos; 

Aprendizagens Essenciais: 

Identificar e representar semelhanças de figuras no plano, usando material e 

instrumentos apropriados, incluindo os de tecnologia digital, e utilizá-las em contextos 

matemáticos e não matemáticos, prevendo e descrevendo os resultados obtidos, 

 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
F 
 
 
 
 
 
I 
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incluindo o seu efeito em comprimentos, áreas e volumes. 

Utilizar os critérios de congruência e de semelhança de triângulos na sua construção e 

na resolução de problemas, em contextos matemáticos e não matemáticos. 

Medida 

Mudanças de unidade de comprimento e incomensurabilidade 

Conversões de medidas de comprimento por mudança de unidade; 

Áreas de quadriláteros 

Área do papagaio e do losango; 

Área do trapézio. 

Perímetros e áreas de figuras semelhantes 

Razão entre perímetros de figuras semelhantes; 

Razão entre áreas de figuras semelhantes; 

Problemas envolvendo perímetros e áreas de figuras semelhantes. 

Aprendizagens Essenciais: 

Reconhecer, analisar e descrever figuras geométricas no plano, identificando 

propriedades relativas a essas figuras, e classificá-las de acordo com essas propriedades. 

Construir quadriláteros a partir de condições dadas e recorrendo a instrumentos 

apropriados, incluindo os de tecnologia digital. 

Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de áreas de figuras planas (polígonos 

regulares, paralelogramos e trapézios) e usá-las na resolução de problemas em contextos 

matemáticos e não matemáticos. 

Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas usando ideias e geométricas, 

em contextos matemáticos e não matemáticos e avaliando a plausibilidade dos 

resultados. 
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Funções 
 

(Funções 
sequências 

e 
sucessões) 

 
 
 
 

(20 tempos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sequências 
e sucessões 

Definição de função  

- Função ou aplicação   de em  ; domínio e contradomínio; igualdade de funções;  

- Pares ordenados; gráfico de uma função; variável independente e variável 

dependente;  

- Funções numéricas;  

- Gráficos cartesianos de funções numéricas de variável numérica; equação de um 

gráfico cartesiano.  

Operações com funções numéricas  

- Funções constantes, lineares; formas canónicas, coeficientes e termos 

independentes; propriedades algébricas e redução à forma canónica;  

- Funções de proporcionalidade direta;  

- Problemas envolvendo funções de proporcionalidade direta.  

Sequências e sucessões  

- Sequências e sucessões como funções;  

- Gráficos cartesianos de sequências numéricas;  

- Problemas envolvendo sequências e sucessões.  

Aprendizagens Essenciais: 

 Reconhecer regularidades e determinar uma lei de formação de uma sequência numérica 

e a expressão algébrica do termo geral que a representa.  

Reconhecer uma função em diversas representações, e interpretá-la como relação entre 

variáveis e como correspondência unívoca entre dois conjuntos, e usá-las para representar 

e analisar situações, em contextos matemáticos e não matemáticos.  

- Representar e interpretar graficamente uma função linear e relacionar a representação 

gráfica com a algébrica e reciprocamente.  

Analisar, interpretar e explorar situações de 

contextos variados que favoreçam e apoiem 

uma aprendizagem matemática com sentido 

(dos conceitos, propriedades, regras e 

procedimentos matemáticos).  

 

Identificar e analisar regularidades em 

sequências numéricas, e formular e 

representar as leis geradoras dessas 

sequências (em enunciados verbais, tabelas, 

expressões algébricas).  

 

Analisar e representar funções e relacionar 

as suas diversas representações, e usá-las 

para resolver problemas em situações de 

contextos variados, nomeadamente de 

proporcionalidade direta e inversa.  

 

 

A 
 
 
 
B 
 
 
 

C 
 

 
 
 

D 
 

 
 
 
E 
 

 
 
 
F 
 
 
 
 
 
I 
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- Resolver problemas utilizando funções, em contextos matemáticos e não matemáticos, 

concebendo e aplicando estratégias para a sua resolução, incluindo a utilização de 

tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados.  

 
(Álgebra) 

 
  

 

Conjunto  

 
(10 tempos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raízes 
quadradas e 

raízes cúbicas 
 
 
 

Equações 
 
 
 

(13 tempos) 
 
 

 

Expressões algébricas 

Extensão a  das propriedades associativa e comutativa da adição e da 

multiplicação; 

Extensão a   da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à 

subtração; 

Extensão a  das regras de cálculo do inverso de produtos e quocientes e do 

produto e do quociente de quocientes; 

 Extensão a  da definição e propriedades das potências de expoente natural; 

potência do simétrico de um número; 

Simplificação e cálculo do valor de expressões numéricas envolvendo as quatro 

operações aritméticas, a potenciação e a utilização de parêntesis. 

Raízes quadradas e cúbicas 

- Monotonia do quadrado e do cubo; 

- Quadrado perfeito e cubo perfeito; 

- Raiz quadrada de quadrado perfeito e raiz cúbica de cubo perfeito; 

- Representações decimais de raízes quadradas e cúbicas. 

Equações algébricas 

-Equação definida por um par de funções; primeiro e segundo membro, soluções 

e conjunto-solução; 

Equações possíveis e impossíveis; Equações equivalentes; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usar equações para modelar situações de 
contextos variados, resolvendo-as e 
discutindo as soluções obtidas. 
 
 

 

A 
 
 
 
B 
 
 
 

C 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
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Equações numéricas; princípios de equivalência; 

Equação linear com uma incógnita; simplificação e caracterização do conjunto-

solução; equações lineares impossíveis, possíveis, determinadas e indeterminadas; 

equação algébrica de 1.º grau; 

Soluções exatas e aproximadas de equações algébricas de 1.º grau; 

Problemas envolvendo equações lineares. 

Aprendizagens Essenciais: 

Reconhecer, interpretar e resolver equações do 1.º grau a uma incógnita e usá-las para 

representar situações em contextos matemáticos e não matemáticos.  

Calcular (adicionar e subtrair) com e sem calculadora, com números inteiros e racionais 

recorrendo a valores exatos e aproximados e em diferentes representações, avaliar os 

efeitos das operações e fazer estimativas plausíveis. 

Resolver problemas com números racionais em contextos matemáticos e não 

matemáticos, concebendo e aplicando estratégias de resolução, incluindo a utilização de 

tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados 

Resolver problemas com números racionais em contextos matemáticos e não 

matemáticos, concebendo e aplicando estratégias de resolução, incluindo a utilização de 

tecnologia, e avaliando a plausibilidade dos resultados. 

Desenvolver a capacidade de abstração e de generalização, e de compreender e construir 

argumentos matemáticos e raciocínios lógicos. 

F 
 
 
 
 
 
I 

Medidas de 
localização 
 
(Organização 
e tratamento 
de dados) 
 

Medidas de localização 

Sequência ordenada dos dados; 

Mediana de um conjunto de dados; definição e propriedades; 

Problemas envolvendo tabelas, gráficos e medidas de localização. 

Aprendizagens Essenciais: 

 
Recolher dados de natureza variada e usar 

formas diversificadas para a sua organização 

e tratamento e para a apresentação de 

resultados. 
 
Formular questões em contextos 
familiares variados e desenvolver 
investigações estatísticas, recorrendo a 
bases de dados diversas, organizando e 

A 
 
 
 
B 
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(8 tempos) 

Interpretar e produzir informação estatística e utilizá-la para resolver problemas e tomar 

decisões fundamentadas. 

Recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes representações e interpretar a 

informação representada. 

Planear e realizar estudos estatísticos que incluam a comparação de dois ou mais conjuntos de 

dados, identificando as suas semelhanças e diferenças. 

Planear e realizar estudos que envolvam procedimentos estatísticos e interpretar os 

resultados usando linguagem estatística. 

Analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados recorrendo às medidas 

estatísticas mais adequadas (mediana, média, moda) e reconhecer o seu significado no 

contexto de uma dada situação. 

Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos familiares 

variados e utilizar medidas estatísticas para os interpretar e tomar decisões. 
 

representando dados e interpretando 
resultados. 
 
Realizar estudos estatísticos baseados em 
situações reais, relacionando com outros 
domínios matemáticos e contextos não 
matemáticos, os conceitos e 
procedimentos estatísticos envolvidos. 
 
Utilizar recursos tecnológicos (por exemplo, 

calculadora gráfica ou folha de cálculo) para 

representar e tratar a informação recolhida. 
 
Resolver problemas em que se recorra a 

medidas estatísticas para interpretar e 

comparar resultados, analisar estratégias 

variadas de resolução, e apreciar os 

resultados obtidos. 
 
Interpretar e criticar informação 
estatística divulgada nos media. 
 

 

 
 

C 
 
 
 
 

D 
 
 
 

E 
 
 
 
F 
 
I 

Tabela 2 – Capacidades transversais 
 
 

 
Capacidades 
transversais 

 
Aprendizagens essenciais. 
É capaz de: 

Ações estratégicas orientadas para o perfil do aluno 
 
 

Descritor
es do 
perfil 
dos 
alunos 

 
Resolução de 
problemas 

Conceber e aplicar estratégias 

na resolução de problemas em  

contextos matemáticos e não 

matemáticos e avaliar a 

plausibilidade dos resultados. 

 

Resolver problemas que requeiram a aplicação de conhecimentos já aprendidos e 

apoiem a aprendizagem de novos conhecimentos. 

Resolver e formular problemas, analisar estratégias variadas de resolução, e 

apreciar os resultados obtidos. 

Utilizar materiais manipuláveis e outros recursos, incluindo os de tecnologia 

digital, na resolução de problemas e em outras tarefas de aprendizagem. 

- Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, atividades exploratórias, 

 
A 
B 
C 
D 
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investigações, resolução de problemas, exercícios, jogos). 

 
Raciocínio 

Compreender e construir 

argumentos matemáticos, 

incluindo o recurso a exemplos 

e contraexemplos. 

Desenvolver a capacidade de 

abstração e de generalização, e 

de compreender e construir 

argumentos matemáticos e 

raciocínios lógicos. 

 

Abstrair e generalizar, e de reconhecer e elaborar raciocínios e argumentos, 

discutindo e criticando e argumentos de outros. 

Interpretar, usar e relacionar diferentes representações das ideias 

matemáticas, em contextos diversos. 

- Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no campo algébrico e 

aplicar essas ideias em outros domínios matemáticos e não matemáticos. 

- Analisar, interpretar e explorar situações de contextos variados que favoreçam e 

apoiem uma aprendizagem matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, 

regras e procedimentos matemáticos). 

 
 
Comunicação 
matemática 

Exprimir, oralmente  

e por escrito, ideias 

matemáticas, com precisão e 

rigor, e justificar raciocínios, 

procedimentos e conclusões, 

recorrendo ao vocabulário e 

linguagem próprios da 

Matemática (convenções, 

notações, terminologia e 

simbologia). 

 

Comunicar utilizando linguagem matemática, oralmente e por escrito, para 

descrever e justificar raciocínios, procedimentos e  

conclusões. 

Reconhecer relações entre as ideias matemáticas no campo numérico e aplicar 

essas ideias em outros domínios matemáticos e não matemáticos. 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:aveazeitao@gmail.com


 

Sede – R.ª Ant.º Maria de Oliveira Parreira, Vila Nogueira de Azeitão, 2929-501 AZEITÃO 

e-mail – aveazeitao@gmail.com, tel. 212197170, fax 212191115 

 
 

Tabela 3 – Atitudes transversais na disciplina de matemática 
 

Atitudes Aprendizagens essenciais Ações estratégicas orientadas para o 
perfil do aluno 

Descritores do 
perfil dos 
alunos 

 
 
 
 

 
Interesse 

 
 

Confiança 
Análise 

autorregulação 
 
 

Persistência e 
autonomia 

- Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o 

seu papel no  

desenvolvimento das outras ciências e domínios da 

atividade  

humana e social. 

- Desenvolver confiança nas suas capacidades e 

conhecimentos  

matemáticos, e a capacidade de analisar o próprio 

trabalho e regular a sua aprendizagem. 

- Desenvolver persistência, autonomia em lidar com 

situações que envolvam a Matemática, no seu 

percurso escolar e na vida em sociedade. 

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar o 

seu papel no desenvolvimento das outras ciências e 

áreas da atividade humana e social 

Reforçar o papel da Matemática enquanto 

disciplina e, também, em estreita ligação 

com outros domínios do saber e atividades 

humanas. 

Analisar o próprio trabalho para identificar  

progressos, lacunas e dificuldades na sua  

aprendizagem. 

- Comunicar, oralmente e por escrito, 

para descrever e explicar representações 

dos dados e as interpretações realizadas, 

raciocínios, procedimentos e conclusões, 

discutindo argumentos e criticando 

argumentos dos outros. 

 

 

E 

F 

I 
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Notas:  
- o número de aulas previstas no sétimo ano no ano letivo 2017/2018  é 126 ( pequenas variações conforme a turma) 

- os tempos indicados deverão ser tidos em conta como máximos (foram considerados os tempos de planificações anteriores, essencialmente 

canalizados para os conhecimentos (conhecimento de factos e procedimentos). Esses tempos máximos serão o guia para a planificação da 

ação, mas ajustáveis ao desenvolvimento do trabalho em cada conselho de turma,  às características dos alunos e às suas necessidades. 

- Os tempos indicados incluem os utilizados na avaliaçao diagnóstica e formativa (que deverá incluir frequentes momentos de metacognição, 

autoavaliação e autorregulação), desenvolvimento de capacidades (resolução de problemas, raciocínio e comunicação matemáticos) e 

atitudes no contexto da disciplina (previstos nas aprendizagens essenciais), consolidação, aprofundamento e recuperação (diferenciação 

curricular), bem como no domínio de autonomia curricular e trabalho de projeto. 

- Os conhecimentos, capacidades e atitudes são o núcleo do desenvolvimento curricular na disciplina de matemática e estão ao serviço dos 

momentos específicos da disciplina e de articulação curricular, sendo eles o objeto dos processos de avaliação (em articulação com os 

indicadores relacionados com a educação para a cidadania, presentes nos critérios de avaliação do agrupamento, e tendo por horizonte o 

Perfil do Aluno).  
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ANEXOS 
 

Excerto orientador da ação, retirado do programa de 2007 (uma vez que as aprendizagens essenciais recuperam estes 
conceitos, sendo o texto original mais completo e esclarecedor)  
 

Capacidades transversais  3º Ciclo 
 
Articulação com o 2.º ciclo 

 
Ao longo dos 1.º e 2.º ciclos, os alunos desenvolvem progressivamente a sua capacidade de resolução de problemas 

matemáticos. No 3.º ciclo, as aprendizagens realizadas nos diferentes temas permitem-lhes aprofundar esta capacidade. Em 

particular, desenvolvem agora a sua capacidade de analisar as consequências para a solução de um problema resultantes da 

alteração dos dados e das condições iniciais. Os alunos formulam também novos problemas em contextos matemáticos e não 

matemáticos. A partir da sua experiência de argumentação matemática do 2.º ciclo, os alunos desenvolvem no 3.º ciclo o seu 

raciocínio indutivo e dedutivo, têm oportunidade de reflectir sobre o papel das definições em Matemática e contactar com 

diversos métodos de demonstração matemática. Na sua argumentação, fundamentam melhor as ideias do ponto de vista 

matemático e rebatem argumentos inadequados. Também progridem na fluência e no rigor com que se exprimem, oralmente 

e por escrito, tanto na linguagem natural como na linguagem matemática, usando a notação e a simbologia específica dos 

diversos tópicos matemáticos e desenvolvem a sua capacidade de interagir num grupo e na turma. 

 

Propósito principal de ensino 
 

Desenvolver nos alunos as capacidades de resolução de problemas, de raciocínio e de comunicação matemáticos e de as usar 

na construção, consolidação e mobilização dos conhecimentos matemáticos. 

 
Objectivos gerais de aprendizagem 

 
Com a aprendizagem, neste ciclo, os alunos devem desenvolver a sua capacidade de: 

 
• resolver problemas em contextos matemáticos e não matemáticos, adaptando, concebendo e pondo em prática estratégias 

variadas, discutindo as soluções encontradas e os processos utilizados; 
 

• raciocinar matematicamente, formulando e testando conjecturas e generalizações, e desenvolvendo e avaliando argumentos 

matemáticos incluindo cadeias dedutivas; 
 

• comunicar oralmente e por escrito, recorrendo à linguagem natural e à linguagem matemática, interpretando, expressando 

e discutindo resultados, processos e ideias matemáticos. 
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Indicações metodológicas – Orientações para a ação (capacidades transversais) 
 

      

  Capacidades transversais Aprendizagens  Orientações para a ação 

      

  Resolução de problemas    

  • Compreensão do • Identificar os dados, as condições e o  • Propor problemas com informação 

  problema objectivo do problema.  irrelevante ou dados insuficientes, ou 

  

• Concepção, aplicação e • Conceber e pôr em prática estratégias 

 sem solução. 

   

• Considerar abordagens tais como:   justificação de de resolução de problemas, verificando  

  estratégias a adequação dos resultados obtidos e  

– desdobrar um problema complexo em    

dos processos utilizados. 

 

    

questões mais simples;    

• Averiguar da possibilidade de 

 

    – explorar conexões matemáticas para 

   abordagens diversificadas para a  obter múltiplas perspectivas de um 

   resolução de um problema.  problema; 

   • Analisar as consequências da alteração  – resolver um problema análogo mas 

   nos dados e nas condições de um  mais simples; 

   problema na respectiva solução.  – explorar casos particulares; 

   • Formular problemas a partir de  – resolver o problema admitindo que se 

   situações matemáticas e não  conhece uma solução. 

   matemáticas.  

• Usar as TIC na:      

     – resolução de problemas e em 

     actividades de exploração e 

     investigação; 
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Capacidades transversais 
 

Aprendizagens 
 

Orientações para a acção 
 

Raciocínio matemático 

• Formulação, teste e 

demonstração de 

conjecturas 

• Indução e dedução 

• Argumentação 

Formular, testar e demonstrar 

conjecturas. 

• Distinguir entre uma demonstração e um 

teste de uma conjectura e fazer 

demonstrações simples. 

• Identificar e usar raciocínio indutivo e 

dedutivo. 

• Compreender o papel das definições em 

matemática. 

• Distinguir uma argumentação informal 

de uma demonstração. 

• Seleccionar e usar vários tipos de 

raciocínio e métodos de demonstração. 

análise de um problema em diferentes representações (por 

exemplo, na representação gráfica de um problema algébrico). 

• Pedir aos alunos para identificar casos particulares, formular 

generalizações e testar a validade dessas generalizações. 

• Proporcionar situações em que os alunos raciocinem 

indutivamente 

(formulando conjecturas a partir de dados obtidos na 

exploração de  

regularidades) e dedutivamente 

(demonstrando essas conjecturas). 

• Salientar o papel das definições na dedução de propriedades, 

por exemplo no estudo dos quadriláteros. 

• Realizar uma pesquisa histórica sobre os Elementos de 

Euclides e aorganização axiomática desta obra. Salientar os 

significados de axioma, 

teorema e demonstração. Analisar a demonstração da primeira 

proposição dos Elementos. 

• Fazer referência à análise exaustiva de casos e à redução ao 

absurdo como métodos de demonstração. 

• Pedir a fundamentação de afirmações através de conceitos, 

propriedades ou procedimentos matemáticos, ou contra- 

exemplos 
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Capacidades transversais 
 

Aprendizagens 
 

Orientações para a ação 
 

Comunicação 

matemática 

• Interpretação 

• Representação 

• Expressão 

• Discussão 

• Interpretar informação, ideias e 

conceitos representados de diversas 

formas, incluindo textos matemáticos. 

• Representar informação, ideias e 

conceitos matemáticos de diversas 

formas. 

• Traduzir relações de linguagem natural 

para linguagem matemática e vice- 

versa. 

• Exprimir resultados, processos e ideias 

matemáticos, oralmente e por escrito, 

utilizando a notação, simbologia e 

vocabulário próprios. 

• Discutir resultados, processos e ideias 

matemáticos 

• Proporcionar a análise e interpretação de textos matemáticos 

com origens diversas (livros, manuais, jornais,Internet). 

• Recorrer a vários tipos de representações (gráfica, algébrica e 

tabular) e estabelecer conexões entre elas para obter múltiplas 

perspectivas de um problema e das suas soluções. 

• Solicitar aos alunos a utilização progressiva e consistente de 

simbologia e vocabulário adequados às situações. 

• Criar oportunidades para apresentações individuais e em 

grupo, e para diversos tipos de interacção (professor-aluno, 

aluno-aluno, aluno-turma, professor- turma). 

• Criar situações em que os alunos interpretam e criticam as 

soluções de um problema (ou a inexistência de soluções) no seu 

contexto e discutem o processo de resolução usado, 

apresentando argumentos fundamentados. 
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Capacidades transversais ao longo dos três ciclos 

 

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 
   

Resolução de problemas Resolução de problemas Resolução de problemas 
• Compreensão do problema • Compreensão do problema • Compreensão do problema 
• Conceção, aplicação e 
justificação 

• Conceção, aplicação e 
justificação 

• Conceção, aplicação e 
justificação 

de estratégias de estratégias de estratégias 

Raciocínio matemático Raciocínio matemático Raciocínio matemático 

• Justificação • Justificação 
• Formulação, teste e 
demonstração de 

• Formulação e teste de 
conjeturas • Argumentação 

conjeturas 

• Indução e dedução  • Formulação e teste de 
conjeturas  

• Argumentação   

Comunicação matemática Comunicação matemática Comunicação matemática 
• Interpretação • Interpretação • Interpretação 
• Representação • Representação • Representação 
• Expressão • Expressão • Expressão 
• Discussão • Discussão • Discussão 

   

 
 
 

Orientações metodológicas gerais 
 

A aprendizagem da Matemática decorre do trabalho realizado pelo aluno e este é estruturado, em grande medida, pelas tarefas propostas pelo 

professor. (...) O aluno deve ter diversos tipos de experiências matemáticas, nomeadamente resolvendo problemas, realizando atividades de 

investigação, desenvolvendo projetos, participando em jogos e ainda resolvendo exercícios que proporcionem uma prática compreensiva de 

procedimentos. Por isso, o professor deve propor aos alunos a realização de diferentes tipos de tarefas, dando-lhes uma indicação clara das suas 

expetativas em relação ao que espera do seu trabalho, e apoiando-os na sua realização. Para além da realização das tarefas propriamente ditas, o 

ensino-aprendizagem tem de prever momentos para confronto de resultados, discussão de estratégias e institucionalização de conceitos e 
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representações matemáticas. Ouvir e praticar são atividades importantes na aprendizagem da Matemática mas, ao seu lado, o fazer, o argumentar e o 

discutir surgem com importância crescente nessa aprendizagem. 

As situações a propor aos alunos, tanto numa fase de exploração de um conceito como na fase de consolidação e aprofundamento, devem envolver 

contextos matemáticos e não matemáticos e incluir outras áreas do saber e situações do quotidiano dos alunos. É importante que essas situações 

sejam apresentadas de modo realista e sem artificialidade, permitindo capitalizar o conhecimento prévio dos alunos. As situações de contextos menos 

conhecidos precisam de ser devidamente explicadas, de modo a não se constituírem como obstáculos à aprendizagem. A capacidade de utilizar ideias 

e processos matemáticos para lidar com problemas e situações contextualizadas é essencial, mas os alunos precisam de saber trabalhar igualmente 

em contextos puramente matemáticos, sejam de índole numérica, geométrica ou algébrica. 
 

Desenvolver a capacidade de resolução de problemas e promover o raciocínio e a comunicação matemáticos, para além de constituírem objetivos de 

aprendizagem centrais neste programa, constituem também importantes orientações metodológicas para estruturar as atividades a realizar em aula. 

Isso significa que o professor deve proporcionar situações frequentes em que os alunos possam resolver problemas, analisar e refletir sobre as suas 

resoluções e as resoluções dos colegas. Significa igualmente que o professor deve dar atenção aos raciocínios dos alunos, valorizando-os, procurando 

que eles os explicitem com clareza, que analisem e reajam aos raciocínios dos colegas. A comunicação deve ter também um lugar destacado na 

prática letiva do professor. Através da discussão oral na aula, os alunos confrontam as suas estratégias de resolução de problemas e identificam os 

raciocínios produzidos pelos seus colegas. Através da escrita de textos, os alunos têm oportunidade de clarificar e elaborar de modo mais aprofundado 

as suas estratégias e os seus argumentos, desenvolvendo a sua sensibilidade para a importância do rigor no uso da linguagem matemática. 
 

Para além destas orientações metodológicas, há outras que assumem igualmente um papel importante neste programa e que dizem respeito às 

representações, à exploração de conexões, ao uso de recursos, à valorização do cálculo mental, da História da Matemática e do papel da Matemática 

no mundo atual, bem como às diferentes formas de trabalho na sala de aula. As representações matemáticas desempenham um papel importante em 

toda a aprendizagem desta disciplina, e o trabalho com os conceitos matemáticos mais importantes deve envolver, sempre que possível, mais do que 

uma forma de representação. Os alunos necessitam, por isso, de adquirir desembaraço a lidar com diversos tipos de representação matemática no 

trabalho com os números e as operações aritméticas, os objetos geométricos, os dados estatísticos, o simbolismo algébrico e a representação 

cartesiana ou outros tipos de gráficos, tabelas, diagramas e esquemas. Os alunos têm de compreender que existe uma variedade de representações 

para as ideias matemáticas, e a capacidade de passar informação de uma forma de representação para outra é tão importante como saber reconhecer 

as convenções inerentes a cada tipo de representação e interpretar a informação apresentada. Antes das representações simbólicas, muitas vezes é 

apropriado usar representações icónicas. Os alunos podem sentir a necessidade de representar os objetos e relações matemáticas, começando por 

desenvolver para isso as suas próprias representações não convencionais. À medida que o trabalho prossegue, o professor tem de fazer sentir a 

necessidade de uma linguagem partilhada, introduzindo progressivamente as representações matemáticas convencionais. 
 

A exploração de conexões entre ideias matemáticas, e entre ideias matemáticas e ideias referentes a outros campos do conhecimento ou a situações 

próximas do dia a dia do aluno, constitui também uma orientação metodológica importante. Os alunos têm de compreender como os conhecimentos 

matemáticos se relacionam entre si, ser capazes de usar a linguagem numérica e algébrica na resolução de problemas geométricos, nos mais diversos 

contextos. 
 

A aprendizagem da Matemática inclui sempre vários recursos. Os alunos devem utilizar materiais manipuláveis na aprendizagem de diversos conceitos, 

principalmente no 1.º ciclo. Na Geometria é ainda essencial o uso de instrumentos como a régua, esquadro, compasso e transferidor, muitas vezes 

também úteis no estudo de outros temas. Ao longo de todos os ciclos, os alunos devem usar calculadoras e computadores na realização de cálculos 
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complexos, na representação de informação e na representação de objetos geométricos. O seu uso é particularmente importante na resolução de 

problemas e na exploração de situações, casos em que os cálculos e os procedimentos de rotina não constituem objetivo prioritário de aprendizagem, e 

a atenção se deve centrar nas condições da situação, nas estratégias de resolução e na interpretação e avaliação dos resultados. A calculadora e o 

computador não devem ser usados para a realização de cálculos imediatos ou em substituição de cálculo mental. Os manuais escolares são também 

um recurso de aprendizagem importante que serve de referência permanente para o aluno, devendo ser escolhidos tendo em atenção a sua qualidade 

científico-didáctica, mas também a qualidade discursiva e de construção da cidadania. 
 

O cálculo mental tem de ser desenvolvido desde o início do 1.º ciclo e está intimamente relacionado com o desenvolvimento do sentido de número. 

Existem múltiplas situações no dia-a-dia da sala de aula que permitem trabalhá-lo. Em situações que envolvem dinheiro, tempo, massa ou distâncias, a 

destreza de cálculo é essencial para a manutenção de uma forte relação com os números, para que os alunos sejam capazes de olhar para eles 

criticamente e interpretá-los de modo apropriado. O cálculo mental caracteriza-se por: (i) trabalhar com números e não com algarismos; (ii) usar as 

propriedades das operações e as relações entre números; (iii) implicar um bom desenvolvimento do sentido de número e um saudável conhecimento 

dos factos numéricos elementares; e (iv) permitir o uso de registos intermédios de acordo com a situação. Existem diferentes estratégias de cálculo 

mental que devem constituir objetivos de aprendizagem na aula de Matemática, pois quanto maior for o desenvolvimento das estratégias de cálculo 

mental mais à-vontade se sentirá o aluno no uso de estratégias de cálculo mais convencionais como os algoritmos das quatro operações. Uma boa 

capacidade de cálculo mental permite aos alunos seguirem as suas próprias abordagens, usarem as suas próprias referências numéricas e adotarem o 

seu próprio grau de simplificação de cálculos, permite-lhes também desenvolver a sua capacidade de estimação e usá-la na análise da razoabilidade 

dos resultados dos problemas. A discussão na turma dos vários tipos de estratégias desenvolvidas pelos alunos ajuda-os a construir um reportório de 

estratégias com os seus próprios limites e flexibilidade e ensina-os, também, a decidir quais são os seus registos mais apropriados e proveitosos. 
 

Os alunos devem contactar com aspetos da História da Matemática e reconhecer o papel da Matemática no desenvolvimento da tecnologia e em várias 

técnicas. Na História da Matemática devem salientar-se o contributo de diversos povos e civilizações para o desenvolvimento desta ciência, a sua 

relação com os grandes problemas científicos e técnicos de cada época, o seu contributo para o progresso da sociedade, e a sua própria evolução em 

termos de notações, representações e conceitos, proporcionando uma perspetiva dinâmica sobre a Matemática e o seu papel na sociedade. Para além 

da perspetiva histórica, a apresentação do papel da Matemática na ciência e tecnologia da sociedade atual deve também ser valorizado, com 

referência a domínios tão diversos como as ciências da natureza, as ciências sociais e humanas, a saúde, o desporto e a arte. 
 

Em cada ciclo e ao longo do ensino básico, os vários temas devem ser abordados de modo interligado, retomando-se os conceitos fundamentais de 

forma progressivamente mais aprofundada (abordagem em espiral). 
 

A aprendizagem da Matemática pressupõe que os alunos trabalhem de diferentes formas na sala de aula. O trabalho individual é importante, tanto na 

sala de aula como fora dela. O aluno deve procurar ler, interpretar e resolver tarefas matemáticas sozinho, bem como ler, interpretar e redigir textos 

matemáticos. Em muitas situações, na sala de aula, os alunos também trabalham em pares que é um modo de organização particularmente adequado 

na resolução de pequenas tarefas, permitindo que os alunos troquem impressões entre si, esclareçam dúvidas e partilhem informações. A organização 

em grupo é especialmente adequada no desenvolvimento de pequenos projetos que possibilitam uma divisão de tarefas pelos diversos alunos, muito 

pertinentes, por exemplo, no tema Organização e tratamento de dados ou em tarefas de cunho transversal, como num estudo sobre História da 

Matemática ou o uso da Matemática num domínio de atividade da sociedade atual. Para isso, é necessário sensibilizar os alunos para a importância da 

definição de objetivos comuns, a estruturação e calendarização do trabalho, tomada de iniciativas e assunção de responsabilidades, procurando 

desenvolver neles tanto a sua autonomia como o espírito de colaboração. O trabalho em grupo também pode ser muito produtivo na resolução de um 
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problema ou na realização de uma investigação matemática. Finalmente, o trabalho coletivo em turma é muito importante para proporcionar momentos 

de partilha e discussão bem como para a sistematização e institucionalização de conhecimentos e ideias matemáticas, devendo o professor criar 

condições para uma efetiva participação da generalidade dos alunos nestes momentos de trabalho. 

 
Gestão curricular 

 
A gestão curricular tem a ver com a forma como o conjunto dos professores da escola ou agrupamento interpreta e desenvolve o currículo tendo em 

conta as características dos seus alunos, os recursos existentes, as condições da sua escola e o contexto social e escolar. Ao fazerem a gestão 

curricular, os professores analisam os temas matemáticos a leionar, bem como os objectivos de aprendizagem da Matemática (gerais e específicos) 

definidos no programa para o ciclo, distribuindo-os pelos anos, períodos letivos, unidades curriculares e aulas. Os objectivos de aprendizagem da 

Matemática envolvem o conhecimento dos conceitos matemáticos, modos de os representar e utilizar, as conexões com outros conceitos já tratados, o 

domínio dos procedimentos e a resolução de problemas e formas de raciocinar e comunicar. Os professores planeiam a sua prática letiva ao nível 

macro quando planificam para todo o ano ou para um período letivo alargado. Planeiam num nível micro quando planificam uma dada unidade e mais 

particularmente uma aula. 
 

Concretizando as decisões tomadas coletivamente na sua escola ou agrupamento de escolas, cada professor planifica o trabalho a realizar com os 

seus alunos, devendo ainda ter em conta as finalidades do ensino da Matemática no ensino básico, os objectivos gerais definidos para este nível de 

escolaridade e aquilo que foram as aprendizagens dos alunos no ano ou ciclo anterior. A relação com as outras disciplinas ou áreas disciplinares é 

outro aspeto a que o professor deve dar atenção quando planifica. Ao longo do ano (e do ciclo), devem, também, ser contemplados no trabalho letivo o 

desenvolvimento da autonomia e do sentido de responsabilidade e de cooperação. 
 

Toda a planificação realizada pelo professor tem, implícita ou explicitamente, uma estratégia de ensino. Esta estratégia materializa-se na actividade do 

professor – o que ele vai fazer – e na actividade do aluno 

– o que o professor espera que o aluno faça – e tem de prever um tempo para a realização dessas atividades. A planificação detalhada do professor 

deve prever vários momentos de trabalho e a utilização de diferentes tipos de tarefas. A diversificação de tarefas e de experiências de aprendizagem é 

uma das exigências com que o professor se confronta, e a escolha das que decide propor aos alunos está intimamente ligada com o tipo de abordagem 

que decide fazer, de cunho essencialmente direto ou transmissivo, ou de caráter mais exploratório. Em qualquer caso, é preciso que as tarefas no seu 

conjunto proporcionem um percurso de aprendizagem coerente que permita aos alunos a construção dos conceitos fundamentais em jogo, a 

compreensão dos procedimentos matemáticos em causa, o domínio da linguagem matemática e das representações relevantes, bem como o 

estabelecimento de conexões dentro da Matemática e entre esta disciplina e outros domínios. Neste processo, são fundamentais os momentos de 

reflexão, discussão e análise crítica envolvendo os alunos, pois estes aprendem, não só a partir das atividades que realizam, mas sobretudo da 

reflexão que efetuam sobre essas atividades. 
 

Entre os diferentes recursos que os professores têm ao seu dispor na escola, o manual escolar assume uma presença muito forte. Na verdade o 

manual define um percurso de aprendizagem que muitas vezes não se adapta às características dos alunos, pelo que os professores têm de definir 

percursos alternativos, estabelecendo uma ordem diferente na abordagem dos assuntos e seleccionando cuidadosamente as tarefas a propor. Daí a 

importância de escolher cuidadosamente o manual a usar na escola, que não só deve conter uma grande diversidade de tarefas, como deve também 

possibilitar diversas formas de trabalho – na aula e fora dela – e permitir a realização de diferentes sequências de aprendizagem. 
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Avaliação 
 

Estritamente ligada com a gestão curricular está a avaliação. É através da avaliação que o professor recolhe a informação que lhe permite apreciar o 

progresso dos alunos na disciplina e, em particular, diagnosticar problemas e insuficiências na sua aprendizagem e no seu trabalho, verificando assim a 

necessidade (ou não) de alterar a sua planificação e acção didática. A avaliação deve, por isso, fornecer informações relevantes e substantivas sobre o 

estado das aprendizagens dos alunos, no sentido de ajudar o professor a gerir o processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto, é necessária uma 

avaliação continuada posta ao serviço da gestão curricular de carácter formativo e regulador. Com este entendimento, a avaliação é um instrumento 

que faz o balanço entre o estado real das aprendizagens do aluno e aquilo que era esperado, ajudando o professor a tomar decisões ao nível da 

gestão do programa, sempre na perspetiva de uma melhoria da aprendizagem. 
 

Mais especificamente, a avaliação deve: 
 

• ser congruente com o programa, incidindo de modo equilibrado em todos os objetivos curriculares, em particular nos objetivos de cada ciclo ou 

etapa (no caso do 1.º ciclo) e nos objetivos gerais e finalidades do ensino da Matemática no ensino básico. Também os objetivos gerais do 

Currículo Nacional devem ser considerados no processo de avaliação; 
 

• constituir uma parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. Assim, a avaliação é um processo contínuo, dinâmico e em muitos 

casos informal. Isto significa que, para além dos momentos e tarefas de avaliação formal, a realização das tarefas do dia a dia também permite 

ao professor recolher informação para avaliar o desempenho dos alunos e ajustar a sua prática de ensino; 
 

• usar uma diversidade de formas e instrumentos de avaliação. Na medida em que são diversos os objetivos curriculares a avaliar e os modos 

como os alunos podem evidenciar os seus conhecimentos, capacidades e atitudes, também devem ser diversas as formas e os instrumentos de 

avaliação; 
 

• ter predominantemente um propósito formativo, identificando o que os alunos não sabem tendo em vista melhorar a sua aprendizagem, mas 

valorizando também aquilo que sabem e são capazes de fazer; 
 

• decorrer num clima de confiança em que os erros e as dificuldades dos alunos são encarados por todos de forma natural como pontos de 

partida para novas aprendizagens; 

• ser transparente para os alunos e para as suas famílias, baseando-se no estabelecimento de objetivos claros de aprendizagem. Assim, a forma 

como o professor aprecia o trabalho dos alunos tem de ser clara para todos, nomeadamente as informações que usa para tomar decisões. 

 

A avaliação informa o professor acerca dos progressos dos alunos e ajuda-o a determinar atividades a realizar com toda a turma e individualmente. O 

professor deve envolver os alunos no processo de avaliação, auxiliando-os na análise do trabalho que realizam e a tomar decisões para melhorarem a 

sua aprendizagem. Este procedimento favorece uma visão da avaliação mais propícia à melhoria do ensino e aprendizagem, reforçando as suas 

potencialidades formativas. 
 

A avaliação sumativa destina-se a fazer um julgamento sobre as aprendizagens dos alunos e tem o seu lugar no fim de um período letivo ou no final do 

ano. Esse julgamento pode traduzir-se numa classificação, qualitativa ou numérica, mas avaliar e classificar são ações muito diferentes. A classificação 

atribuída aos alunos é um valor numa escala unidimensional enquanto que a avaliação implica uma interpretação sobre o grau em que os objetivos 

foram atingidos e uma tomada de decisão com vista ao futuro. 

mailto:aveazeitao@gmail.com

