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Dedicamos este número de janeiro a uma 

questão de fundo: a transversalidade do português e 

da matemática nas aprendizagens dos nossos alunos. 

Gostaríamos, assim, de lançar a reflexão sobre esta 

temática estruturante à nossa atividade. 

 

 

Português 

A Portaria nº 23 601, de 9 de setembro de 

1968, atribui à disciplina de língua portuguesa uma 

nova função, a transversalidade: ”É convicção geral 

que quanto maior for a destreza alcançada na 

prática oral e escrita da língua maior será o 

rendimento obtido no aprendizado de outras 

matérias.” 

Então, reconhecia-se o valor da língua 

portuguesa em todas as aprendizagens e no sucesso 

escolar dos alunos; agora, estatui-se que a língua 

portuguesa é objeto de avaliação em todas as 

disciplinas. No despacho normativo nº13/2014, artigo 

5º ponto 2, pode ler-se: “A aprendizagem 

relacionada com as componentes do currículo de 

caráter transversal ou de natureza instrumental, 

nomeadamente no âmbito da educação para a 

cidadania, da compreensão e expressão em língua 

portuguesa e da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação, constitui objeto de 

avaliação em todas as disciplinas, de acordo com os 

critérios definidos pelo conselho pedagógico.” 

Vários autores e especialistas, nesta área, são 

unânimes em atribuir à língua portuguesa um papel 

central no currículo, porque todas as áreas 

disciplinares dela dependem, sobretudo ao nível da  

 

 

 

 

 



língua falada e escrita. Valadares (2003) refere 

que “…é a matriz de identidade e suporte de 

aquisições múltiplas.” 

Fomos ouvir a opinião de professores de 

português e registámos as suas opiniões:  

“Um bom domínio da língua portuguesa 

constitui uma janela aberta para os outros 

domínios do conhecimento, possibilitando maior 

desenvoltura do raciocínio nas várias áreas e, 

consequentemente, uma apropriação mais fácil e 

rápida das aprendizagens.” (Guilhermina Duarte) 

“O bom desempenho da língua Portuguesa é 

fundamental, seja no domínio da leitura, 

compreensão ou  da interpretação, por  contribuir 

para  o bom  desempenho  dos alunos nas diversas 

disciplinas, ajudando-os a  compreender e 

interpretar  questões. Contudo, é essencial que 

todos os professores deem o seu contributo na 

lecionação das suas disciplinas para um melhor 

domínio do português dos nossos alunos. Também 

é fundamental relembrar os alunos dos níveis de 

língua adequados aos diferentes meios sociais.” 

(Tereza Lopes) 

“Por um lado, o uso do português, como 

ferramenta de trabalho, assume especial 

importância na promoção de saberes 

indispensáveis à aquisição de outras aprendizagens 

ligadas à formação integral do aluno. Por outro 

lado, como instrumento de comunicação e 

estruturação de pensamento, ultrapassa 

claramente o domínio das aprendizagens escolares. 

Neste sentido, a transversalidade do português 

revê-se, não só no sucesso educativo dos alunos 

mas, acima de tudo, numa eficaz participação na 

sociedade e na aquisição de uma correta perceção 

do mundo em redor.” (Ana Ribeiro) 

“O domínio da língua materna oral e escrita 

é de suma importância durante o percurso escolar 

do aluno, constituindo o objetivo central da 

aprendizagem do mesmo. Desta forma, considera-

se que a preocupação com a utilização correta da 

língua padrão, quer oral, quer escrita é alargada a 

todas as disciplinas do currículo do Ensino Básico. 

O princípio da transversalidade revela aqui toda a 

sua importância, sendo a Língua Portuguesa a 

língua de escolarização, uma vez que a língua 

materna e a sua aprendizagem estão diretamente 

relacionadas com o sucesso escolar. (Isabel 

Fernandes) 

Coordenação do departamento de línguas 

 

 

A matemática em todo lado 

Longe vão os tempos em que alguns diziam 

aos alunos que era importante estudar matemática 

para não sermos enganados quando íamos às 

compras, ou quando precisávamos de dividir uma 

despesa à hora da refeição. Como se a matemática 

fosse apenas cálculo e nada mais. Nunca foi, e 

agora muito menos. 

Pensemos por um instante em todos os 

equipamentos de que dispomos atualmente, em 

toda a arquitetura que nos rodeia, nas descobertas 

científicas, nas conquistas da astronomia ou da 

medicina, na tecnologia de apoio a todas as nossas 

atividades, na economia, na política, nos 

algoritmos que controlam todo o nosso trabalho na 

internet, nas aplicações informáticas que usamos, 

na música, no desporto (sobretudo de alta 

competição), nas estatísticas que comandam as 

decisões em todas as áreas, para referir apenas 

alguns contextos. Facilmente concluímos que a 

existência do mundo, tal como o conhecemos, 

seria impossível sem a matemática, tal como não 

seria possível sem a comunicação através da 

linguagem. Sim, porque a matemática é uma 

linguagem universal, e não depende nem do tempo 

nem do espaço… O que vale como 

matematicamente certo aqui é certo em qualquer 

continente; é certo em qualquer planeta ou 



galáxia. É uma realidade que não depende das 

pessoas.  

Mas a matemática é muito mais do que uma 

linguagem. É a arte do pensamento, da 

racionalidade, da resolução de problemas, do 

raciocínio crítico, da resiliência à frustração, da 

persistência, do rigor, da avaliação crítica e 

conhecedora, da comunicação em linguagem 

natural e simbólica. 

O mundo vai precisar cada vez mais de 

gente que domine esta linguagem, esta forma de 

estar e de pensar, e a matemática na escola não 

pode ser apenas um desfiar de conteúdos 

desconectados entre si e do mundo. Dos currículos 

e da forma de ensinar nascerá a matemática útil, 

pela qual nos podemos apaixonar facilmente. 

Infelizmente, não é o que tem acontecido, e, 

apesar de tudo, o programa/currículo anterior 

servia bem melhor os propósitos do 

ensino/aprendizagem da matemática. A ênfase 

colocada nas competências transversais a 

desenvolver nos alunos (raciocínio lógico, 

comunicação, resolução de problemas, 

criatividade, rigor e disciplina do pensamento, 

cooperação com outros, autoestima, confiança, 

persistência, autonomia… para referir apenas 

algumas), e nas conexões entre conteúdos e entre 

estes e todas as áreas do conhecimento, permitiam 

aos alunos essa aprendizagem transversal e 

integrada que não dispensava a formação do 

caráter, as quais depois se estendiam a todas as 

outras disciplinas e instâncias da nossa vida. 

Num próximo texto, abordarei questões 

relacionadas com a prática dessa transversalidade  

 

 

 

na sala de aula, embora atualmente não seja 

tarefa fácil com as limitações impostas pelas 

condições de trabalho (extensão e características 

do programa e conteúdos, dificuldades dos alunos, 

número elevado de alunos nas turmas tendo em 

conta o seu perfil atual). 

É possível, apesar de tudo, fazer melhor 

para garantir uma mais integrada e transversal 

formação matemática dos alunos (não se confunda 

isto com melhor desempenho nas provas), em 

ligação estreita com o mundo e com as outras 

disciplinas, porque a matemática sozinha não 

constrói cidadãos de corpo inteiro. 

Coordenação do departamento de matemática e 

ciências experimentais 

 

 

Selo de qualidade eTwinning 

O projeto “M@ths where we are and where 

we go”, coordenado pela professora 

Gisélia Piteira, na Escola Básica de Azeitão, 

recebeu o Selo Nacional de Qualidade e o Selo 

Europeu de Qualidade, pelo trabalho desenvolvido 

no âmbito do eTwinning. 

  Este trabalho colaborativo entre alunos e 

professores integra o currículo e utiliza as 

ferramentas TIC, de forma apropriada 

e diversificada, e com uma base interdisciplinar  

(inglês e matemática). 

  A Escola Básica de Azeitão foi também 

presenteada com a Bandeira do eTwinning, 

hasteada pelos alunos a 8 de janeiro de 2015. A 

nível sul do Tejo existem apenas quatro bandeiras 

atribuídas, nas quais nos incluímos. 

 

 

 

 

 

 

Terminamos com votos de feliz ano de 2015! Estaremos de regresso em fevereiro. 

 

Ana Paula Vieitos, Sandra Caseiro, Paulo Bonito, Graça Bastos,  

Teresa Marques e Ana Galrinho 

 


