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Resumo  

O presente relatório é elaborado para a obtenção do grau de Mestre em Ensino de 

Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário.  

Constitui uma reflexão crítica e fundamentada em torno da minha prática e experiência 

pedagógica no Ensino Profissional, onde leciono desde 1998, na Escola Profissional de 

Chaves. Neste sentido pretende-se abordar, de uma forma reflexiva, as situações de ensino e 

aprendizagem da Matemática, subjacentes à minha atividade docente. De uma forma mais 

abrangente, analisa-se ainda, o papel do professor na atualidade, o perfil e competências do 

docente, e a importância do saber matemático enquanto ciência de construção e cogitação. 

 

Palavras-Chave: Professor, Matemática, Reflexão, Ensino, Aprendizagem. 
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Abstract 

This report is elaborated to obtain the degree of Master in Mathematics Teaching in 

the 3rd Cycle of Basic Education and Secondary Education.  

This work provides a critical reflection about my teaching practice and my pedagogic 

experience in vocational education, where I teach since 1998, in Escola Profissional de 

Chaves. With this goal, several teaching and learning situations underlying my teaching 

activity are analyzed in a reflexive way. In a more general way we analyse the teacher's role 

in the present day, the profile and teaching skills and further the importance of mathematical 

knowledge as a science of construction and thought.  

 

Keywords: Teacher, Mathematics, Reflection, Teaching, Learning. 
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Introdução  

 

“Aprender a aprender não se circunscreve a uma etapa da 

vida…  

Aprende-se vivendo e vive-se aprendendo.” 

(Ferreira, 2008, p. 8)  

 

O presente relatório do meu percurso académico e profissional constitui uma 

analepse das minhas experiências mais significativas enquanto estudante, mas sobretudo, 

constitui uma séria reflexão acerca das experiências pedagógicas enquanto professora da 

disciplina de Matemática. Gostei de ser estudante, mas confesso que me sinto mais 

comprometida no papel de professora. De facto, a responsabilidade tem sido incalculável se 

pensarmos na quantidade de seres humanos que contribui a formar e de toda a seriedade que 

subjaz a este processo. Ao longo de dezasseis anos como docente, tive oportunidade de 

ensinar, mas sobretudo, de transmitir conhecimentos por forma a desenvolver o espírito 

crítico dos meus alunos. Para mim, o importante foi sempre, fazendo uso da Matemática, 

incutir nos discentes a capacidade de reflexão e objetividade, sem descurar os valores 

humanos como pressuposto de toda a existência humana. 

Deste modo, a presente reflexão resulta acima de tudo, das experiências vividas na 

Escola Profissional de Chaves onde, o objetivo primordial foi sempre o de proporcionar 

aprendizagens efetivas nos alunos, facultando-lhes as condições essenciais para o seu 

desenvolvimento, quer pessoal, quer social. 

Com o exercício docente realizado até ao momento, procurei fazer crescer nos alunos o 

gosto pelo conhecimento. Um conhecimento racional, baseado em definições e em cálculos 

que servem sobretudo, não apenas para “matematizar o mundo”, mas para lhe compreender o 

sentido e a simbologia. Como referiu Galileu Galilei “A Matemática é a Linguagem do 

Universo”. Portanto, aos meus alunos foi-lhes dito repetida e conscientemente que a 

Matemática é para todos, é possível, através dela, compreender as relações, as vivências, o 
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mundo e a vida. Procurei desmistificar a ideia de que, ao contrário do que muitas vezes se 

poderá pensar, a repetição de exercícios de rotina não são importantes para melhorar a 

capacidade de resolução de problemas e para o desenvolvimento da capacidade cognitiva e 

racional dos indivíduos.  

Atendendo a estes pressupostos, o presente relatório será constituído por uma 

componente teórica, onde irão ser abordadas temáticas relacionadas com o papel do professor 

na atualidade, o perfil e competências do docente e a importância do saber matemático 

enquanto ciência de construção e cogitação. Este relatório será ainda constituído por uma 

componente prática onde, por um lado, e sob uma perspetiva mais pessoal e praxiana1, irei 

esclarecer o meu percurso académico enquanto aluna debruçando-me, sobretudo, sobre a 

minha experiência profissional enquanto docente da disciplina de Matemática. A par destas 

componentes, este relatório é constituído por esta Introdução e pelas Considerações Finais, 

onde serão tecidos alguns comentários acerca da importância da formação contínua e da 

profissão docente.  

                                                
1 Entenda-se aqui o conceito de praxiana como um termo que resulta da palavra praxis que, pela sua vez, diz respeito à 
combinação entre teoria e prática. Ou seja, trata-se de esclarecer o meu percurso escolar e académico, percurso este do 
qual resultou a condição essencial para o exercício da minha profissão docente. 
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I Parte - Reflexões Teóricas 
1.1.O Papel do Professor na Escola de Hoje 

Vivemos numa sociedade verdadeiramente multifacetada caracterizada por diferentes 

redes ideológicas e hibridismos. Cabe à escola saber acompanhar todo este processo 

procurando responder a todas as exigências culturais e sociais com que se depara. Olhando 

para o passado constatamos, efetivamente, como o processo de ensino e aprendizagem tem 

evoluído. Num mundo multicultural e diversificado como o nosso, a escola, deverá ser capaz 

de criar formas e estratégias que permitam a integração de todos. A equidade, o respeito pelas 

diferenças, a superação das dificuldades nos alunos que apresentam maiores entraves no 

processo de aprendizagem, o uso adequado das tecnologias de informação e comunicação são, 

efetivamente, algumas das tarefas mais emergentes do professor. Eis os grandes desafios deste 

profissional na atualidade. Este tem efetivamente a “responsabilidade de assegurar que todos 

os jovens tenham iguais oportunidades de aprender” (Arends, 1995, p. 44) 

independentemente da sua condição ou origem. A modernização tecnológica, as alterações 

curriculares, a multiculturalidade, a integração, a massificação, os diferentes modelos de 

ensino, a diminuição ou transformação dos sistemas de valores, a inclusão e exclusão escolar 

e social, o sentido de cidadania e o insucesso escolar (sobretudo na disciplina nuclear de 

Matemática) são alguns dos desafios mais prementes que se colocam à escola na atualidade. 

Ao professor cabe a árdua tarefa de implementar pedagogias inovadoras para suscitar e 

motivar o interesse dos alunos. Para isso, deverá ser portador de vários saberes e 

competências através dos quais poderá desempenhar com equidade e eficácia a sua função de 

ensinar e educar. Ele deve ser acima de tudo um “humanista2” (Landsheere citado por 

Garrido, 1996, p. 266) ou seja, o professor deve ter competências técnicas e cognitivas de 

modo a orientar os seus alunos para um processo de ensino e aprendizagem autónomo e 

flexível. 

Além destas atitudes que lhe são exigidas, este profissional do ensino deve de igual 

modo, saber fazer corresponder “o nível de desenvolvimento humano que cada aluno revela, 

                                                
2 O professor humanista é precisamente aquele que está aberto ao aluno, capaz de comunicar incessantemente. 
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às exigências e tarefas de ensino e aprendizagem propostas” (Ribeiro, 1993, p. 24). O 

professor é um profissional que deve saber “tomar decisões razoáveis num contexto complexo 

e incerto3” (Zabalza, citado por Costa, 2003, p. 46). Assim, é importante que se ponham em 

ação “programas interdisciplinares de modo a que o ensino seja fortemente cooperativo” 

(Arends, 1995, p. 81). Neste prisma, entendemos também que tal tarefa deverá basear-se em 

instrumentos que sejam compreendidos por todos. Ora, estamos portanto perante um novo 

paradigma do ensino onde o importante, para além das aprendizagens, são as relações 

humanas que aí se estabelecem. 

Assim, perante a diversidade a que as escolas assistem, o professor deve ter um 

repertório de estratégias de ensino eficazes que lhe permitam satisfazer as necessidades de 

cada aluno. O professor deve saber liderar, planear tarefas, motivar e facilitar a aprendizagem. 

Deve, fundamentalmente, fazê-lo de forma justa e igualitária, mostrando como essa 

aprendizagem não é pontual, mas constitui um processo para a vida. 

                                                
3 Ora, é pelo facto do contexto ser incerto que o professor deve impreterivelmente de planear as suas intervenções. 
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1.2. O Perfil do Professor 

Ao longo dos vários períodos da História e da conceção de educação, como da profissão 

docente, tem-se procurado traçar um perfil do professor de acordo com os desafios temporais 

e paradigmáticos da sociedade. 

Com o objetivo de se poder compreender melhor a delimitação do conceito de perfil do 

professor, entendeu-se recorrer a um autor que se tem dedicado a estudar este tema: Fernando 

Augusto Machado. Para este autor, o perfil do professor diz respeito ao “contorno superficial, 

delineado a partir da perspectiva de um ângulo de visão” (Machado, 1995, p. 10). Partindo 

desta conceção pode considerar-se o perfil profissional como uma representação de 

características essenciais que descrevem as ações/atividades e as circunstâncias em que um 

profissional as executa num determinado contexto. Assim, de acordo com Nóvoa: 

 “o professor é o agente do agir e da acção, porque é entendido como o 
impulsor/instrutor de um processo em desenvolvimento onde se entrecruzam princípios 
e resultados. O seu trabalho baseia-se na construção de rotinas e práticas docentes que 
conduzam os alunos à aprendizagem” (Nóvoa, 2009, p. 30). 

Este autor coloca a questão se o professor é possuidor e promotor de um saber próprio, 

ou será apenas um transmissor e reprodutor do saber de outros? E se esse saber e 

conhecimento tidos como referência para a docência poderão ser essencialmente, científicos 

ou técnicos. Seja como for, a função de ser professor, segundo Nóvoa é baseada num conjunto 

de características que assentam na construção de: 

“um corpo de conhecimentos e de técnicas que suportam o desempenho docente em três 
vertentes: o metodológico; respeitante às técnicas e aos instrumentos da acção, o 
disciplinar; canalizado no âmbito de um determinado conhecimento e ciência, restrito a 
uma disciplina ou área e o científico; referenciado às ciências da educação, numa 
perspectiva autónoma onde todos os saberes intrínsecos à sua especificidade se 
articulam e se completam, aliando o conhecimento científico ao prático e ao aplicado, 
a ciência à técnica e os saberes aos métodos, promovendo assim um agente qualificado 
para ensinar, educar e instruir” (Nóvoa, 1992, p. 26). 

Segundo Langford, citado por Nóvoa (1992) o docente é um ator social, porque além de 

refletir a sua cultura e o seu contexto social, realiza interações entre si e os alunos, 

estabelecendo intercâmbios e relações comunicacionais. A forma como pensa e age nas 

diferentes esferas sociais e privadas influenciam a sua intervenção e a sua prática pedagógica.  
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Deste modo, entendemos aqui o professor como um agente institucional, organizacional 

e didático, isto é, um representante de uma instituição pública (ou privada) com deveres 

fundamentais e com normas e preceitos a cumprir e a fazer cumprir, estabelecendo uma 

relação de coerência entre os diversos elementos, desde o ato de ensinar e educar ao de 

instruir e avaliar. Não devemos esquecer também que as transformações sociais, políticas e 

económicas que se verificaram na sociedade atual acentuaram e favoreceram as mudanças, na 

forma de ser professor. 

Para Blackman,  

“o docente não é só um perito, que pelo seu saber e proficiência profissional aplica e 
adapta um misto de directrizes, mas, é antes entendido, como um competente agente 
que se questiona sobre o propósito e orientação relevante no que diz respeito à sua 
prática educativa” (citado por Nóvoa, 1992, p. 76). 

Neste sentido, outros autores como Tom indicam quatro cenários possíveis para 

considerar o docente:  

“1) o professor é considerado o agente por natureza detentor dos saberes funcionais 
obtidos pela experiência; 2) o professor é o meio/instrumento privilegiado que faz da 
educação e do ensino uma procedência do saber, como se fosse uma ciência; 3) o 
professor como instrumento responsável por ensinar com criatividade, sendo por isso, 
considerado como um artista e o ensino como uma arte e 4) além de outras dimensões, 
a ética professoral expressa o compromisso moral que o docente emana na sua 
actividade” (Tom, citado por Nóvoa, 1992, p. 78). 

Referindo outra perspetiva sobre o conceito de perfil profissional, Alarcão (citado por 

Rico, 2010, p. 78) identifica um conjunto de características que definem e descrevem o 

professor como profissional e que concorrem para um saber próprio. Assim sendo o professor 

é: 

(…) “detentor de um saber profissional próprio e de uma cultura partilhada”;  

(…) “possuidor de um conjunto de habilitações relevantes, que atestam a sua preparação para o 
ensino”;  

(…) “gestor responsável pelo currículo escolar dos seus alunos”;  

(…) “investigador da sua própria atividade, circunscrevendo o seu exercício ao seu campo de ação”;  

(…) “conhecedor e consciente que, para além da formação inicial tem de realizar formação ao longo da 
vida, onde se inclui a formação contínua e especializada”;  

(…)” promotor de um trabalho colaborativo e em equipa, tendo em vista a consecução de projetos 
comuns, contrariando a tendência do individualismo e do isolamento profissional”;  
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(…) “interveniente ativo na comunidade onde se insere a sua escola”;  

(…) “maior interveniente nos processos de concepção e organização da escola, tanto no domínio político 
como estratégico”;  

E por fim (…) “um elemento que se tem assumido como um corpo argumentativo e critico;” 

 

Para Perrenoud (2000) o ofício de professor caracteriza-se pela incerteza da decisão e 

pela urgência na ação, tornando-se uma profissão muitas vezes quase “impossível” pela 

imprevisibilidade da natureza da sua abrangência e pelas competências que atualmente 

emergem na prática quotidiana. Como refere este autor, o ofício de professor não se restringe 

apenas ao que o senso comum lhe atribui como definição, como sendo a capacidade de dar 

aulas, de gerir e avaliar uma turma e o domínio do saber a ensinar, mas além destas mais 

vulgarizadas, acrescenta-se o “administrar a progressão das aprendizagens” ou “envolver os 

alunos nas suas aprendizagens e no seu trabalho” (Perrenoud, 2000, p. 13).  

Ainda segundo este autor, 

 “o ofício de professor não é fixo, varia e transforma-se consoante as diferentes 
emergências que vão surgindo das condições do mundo do trabalho, a necessidade de 
adaptação às novas competências que vão tomando significações e (re)significações de 
acordo com “o novo papel dos professores, (…) com as ambições das políticas 
educativas” criando um conjunto de referenciais ao “movimento da profissão” (2000, 
p. 14). 

 

Assim, conforme defende Roldão (citado por Rico, 2010, p. 112) como professores 

deveremos exercer uma “função socialmente reconhecida como útil, mas para esse efeito tem 

de dominar um conjunto de saberes, que incluem conhecimentos teóricos e práticos, 

competências e capacidades específicas desempenhando-as com algum poder e autonomia e 

sentido de responsabilidade“. 

Ainda a este respeito esta autora defende que:  

“O professor deve ainda “decidir e prestar contas da suas decisões perante a 
sociedade, pelo que, ao exercer a sua actividade, executa-a numa perspectiva de 
desenvolvimento profissional (…) em permanente processo de análise reflexiva que lhe 
permite modificar as decisões” adequando e actualizando procedimentos e saberes em 
situação” (Roldão citado por Rico, 2010, p. 112). 



17 

Além disso, Roldão enquadra as características profissionais do professor tendo em 

conta a sua “função, saber, poder e reflexividade”, características que o professor deverá ter e 

que, por conseguinte, ajudam a constituir o seu perfil enquanto profissional do ensino.  

Deste modo, e no que respeita à função, Roldão recorre à essência do professor como o 

especialista que se dedica a “ensinar alguma coisa a alguém” (Roldão citado por Rico, 2010, 

p. 114). Este ato de ensinar é caracterizado e distingue-se ao longo da história universal pela 

capacidade de “fazer aprender” (Roldão citado por Rico, 2010, p. 32). Esta competência 

profissional muito singular do profissional de educação faz sentido, segundo a autora “pelo 

questionamento, pela pesquisa, pela narrativa, pela exposição, pela exemplificação, pela 

experiência, pela leitura orientada (…), por que a função do professor consiste em ensinar, 

gerar e gerir formas de fazer aprender” (Roldão citado por Rico, 2010, p. 32). 

Sobre o saber, a segunda característica definidora da profissão docente, Roldão defende 

que este implica um corpo de saberes diferenciados e adequados que caracterizam a função 

profissionalizante do professor que é ensinar. Este saber educativo dinamizador e mobilizador 

de todos os saberes e de toda a ciência educativa tem como finalidade única a aprendizagem 

efetiva do aluno. 

Quanto à questão do poder, este relaciona-se com o poder de decisão do professor e 

com a independência com a qual este deverá exercer esse mesmo poder. Refere a autora que o 

“ensino ativo representa o poder que o docente tem em decidir sobre aquilo que quer fazer, 

podendo escolher e adequar ou mesmo modificar a ação que vai realizando, baseando-se no 

seu saber profissional Disto resulta uma função verdadeiramente competente” (Roldão citado 

por Rico, 2010, p. 115). Roldão menciona ainda, que este “poder profissional dos 

professores” tem limitações mais ou menos reveladas, porque estas estão sujeitas a fatores 

extrínsecos e intrínsecos ao seu profissionalismo. 

Por fim e sobre a reflexividade, alude a autora que esta está estreitamente dependente do 

poder que o docente detém sobre a sua prática, ou seja, é uma componente intrínseca à ação 

docente e que surge como um elemento dinâmico da sua atuação, possibilitando ao 

profissional a capacidade de reflexão sobre a função que realiza, analisando, questionando e 

refletindo a eficácia da sua ação. 
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Em suma, o perfil de um profissional do ensino incide certamente sobre a capacidade de 

refletir, de saber, de transmitir e sobretudo, de avaliar assertivamente tudo o que faz. 
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1.3. Competências do Professor e a Necessidade de 
Aprender  

A conceção de que a atividade docente é, antes de mais, uma arte e, como tal, a ideia 

de que a função docente não precisa de formação específica está, de todo, ultrapassada. De 

facto, a profissão docente, pelo contrário, exige conhecimentos e competências adquiridos em 

situação formal de formação profissional de alto nível científico. Deste modo, a formação 

deve, neste sentido, ser entendida como um processo permanente que começa na formação 

inicial, sendo esta a primeira etapa de um percurso que deverá manter-se ao longo de toda a 

carreira profissional. Estas duas fases distintas (formação inicial e formação permanente) da 

formação de professores não são mais do que dois momentos de um só processo de 

desenvolvimento de competências profissionais.  

Nesta perspetiva, surge a Lei de bases do Sistema Educativo onde se encontram 

definidos oito princípios que dão fundamento à formação de professores e educadores: 

1. Formação inicial de grau superior proporcionando (…) os métodos e as técnicas 

científicas e pedagógicas bem como a formação pessoal e social adequada ao 

exercício da função; 

2. Formação contínua que complete e atualize a formação inicial numa perspetiva de 

educação permanente; 

3. Formação flexível que permita a reconversão e mobilidade; 

4. Formação integrada, quer no plano da preparação científico-pedagógica, quer no 

plano da articulação teórico/prática; 

5. Formação assente em práticas metodológicas; 

6. Formação que estimule uma atitude simultaneamente crítica e atuante; 

7. Formação que favoreça e estimule a inovação e a investigação (…); 

8. Formação participada que conduz a uma prática reflexiva e continuada de auto 

informação e auto aprendizagem. 

De facto e segundo Nóvoa a formação de professores em Portugal “tem ignorado, 

sistematicamente, o desenvolvimento pessoal, confundindo formar com “formar-se” (Nóvoa, 

1992, p. 24) não compreendendo que a lógica da atividade educativa nem sempre coincidem 
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com as dinâmicas próprias da formação. Mas também não tem valorizado uma articulação 

entre a formação e os projetos da escola, consideradas como organizações dotadas de margens 

de autonomia e de decisão de dia para dia mais importantes. Estes dois “esquecimentos” 

como designa Mendes (2011) inviabilizam que a formação tenha como eixo de referência o 

desenvolvimento profissional dos professores, na dupla perspetiva do professor individual e 

do coletivo docente. Estas duas lacunas, insiste a mesma autora, mesmo que não existissem 

outras, seriam por si só suficientes para impedir que o desenvolvimento profissional dos 

professores seja o eixo de referência dos planos de formação. Portanto, tendo como base a 

perspetiva de construção de uma escola renovada e transformada, apta a responder às 

exigências de uma sociedade em permanente mudança, é urgente a reflexão profunda sobre a 

formação dos docentes, numa lógica global construtivista, tendo como objetivos finais a 

melhoria da qualidade do ensino e a defesa da identidade e profissionalismo docentes.  

Seja como for e a par destas preocupações, entendemos poder enumerar algumas das 

competências que cabem ao professor e que devem ser tomadas seriamente em consideração, 

aquando da sua formação académica e profissional. A saber: 

- Ter a capacidade de se reconhecer como uma pessoa com possibilidades de renovação e ter a 

capacidade de relacionar-se com o outro (competência interpessoal); 

- Ser capaz de refletir sobre o seu saber-fazer, na perspetiva de propiciar aulas tanto alegres 

como sérias, exigentes, utilizando diferentes métodos e técnicas, jogos e dinâmicas, saberes e 

linguagens e códigos; 

- Ter condições de fazer a leitura contextualizada e propiciar ao aluno a interdisciplinaridade 

do conhecimento; 

- Partilhar de uma visão ampla das questões sociais e das suas relações com as situações 

quotidianas; leituras, debates, dúvidas (pois a dúvida ensina, tanto o aluno como ao 

professor); 

- Procurar a resolução dos problemas, colocar o aluno diante de desafios cognitivos, 

problematizações, representações do imaginário coletivo; desfazer e desconstruir 

conhecimento para reconstrui-lo através de questões partilhadas em sala de aula; ligar os 

problemas menores às grandes questões universais ou planetárias; 
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- Adquirir resistência aos embates diários nos cenários de sala de aula, trabalhando com as 

diferenças, administrando os diversos níveis, avaliando continuamente a sua prática; 

- Aprender a lidar com as incertezas do quotidiano, discutir a temporalidade, a incerteza, a 

oportunidade e o otimismo, cruzando esses saberes com os conteúdos formais; 

- Acreditar na esperança, no devir, no mudar, na transformação, partilhando com os alunos, 

com os companheiros de profissão, das decisões em sala de aula, construindo normas e limites 

no processo da co - gestão; 

- Falar com adequação, o que significa aprender a ouvir, a escutar e a falar, aprender a dar 

razão ao aluno e a deslumbrar-se4 com as suas revelações. Schon5 alerta para que aprendamos 

a ser sensíveis ao inusitado e ao imprevisível. 

- Compreender os sujeitos, compreender o aluno com a sua subjetividade;  

- Ter sensibilidade sobre a realidade de vida de cada sujeito, dos problemas quotidianos, com 

a atitude corajosa de enfrentar os desafios postos na sala de aula; 

- Ter a coragem de romper com os paradigmas rígidos que aprisionam a essência do 

professor; 

- Não perder de vista que o essencial para o aluno é que ele aprenda a lidar com os sucessos e 

fracassos tão presentes na vida humana; 

- Construir conhecimentos numa perspectiva do novo, do desafiador;  

- Falar das diferenças de oportunidades, das exigências do mundo do trabalho, da 

competitividade e do empreendedorismo. Mas, falar também e muito mais, da ética, das lutas 

e da desigualdade. 

Atendendo a todos estes pressupostos, reconhecemos que a tarefa de ser professor não é 

nada fácil. Ao professor é-lhe pedido múltiplas funções e responsabilidades às quais, este 

deve saber responder assertivamente. Tal como refere Delors “ao professor é pedido 

demasiado” (Delors, 1999, p. 63). Além das responsabilidades na área da educação e da 

                                                
4 Entenda-se aqui o termo “deslumbrar-se” como referindo-se ao termo “valorizar-se”. A ideia é valorizar os saberes dos 
alunos. 
5 Para melhores esclarecimentos consulte-se Extremera Pacheco, N. & Fernández Berrocal, P. (2003). 
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formação dos jovens, é-lhe pedido que oriente as crianças e jovens que cada vez estão menos 

“enquadradas pelas famílias, (…) mas mesmo assim, devem conseguir aprender a gostar “a 

aprender” com empenho, esforço, rigor e atenção” (Delors, 1999, p. 25). 

Deste modo, tal como Delors também eu estou de acordo em afirmar que, “para além 

dos pais e das escolas, os professores são os principais agentes de construção do aluno 

enquanto indivíduo, sendo por isso necessário que assumam uma maior responsabilidade no 

próprio desenvolvimento e qualidade de educar” (Delors, 1999, p. 25). 
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1.4. Ser Professor de Matemática… que Desafios?  

Muitas das vezes o ruído repetitivo da voz do professor, o desfilar dos números e dos 

cálculos, a infinita contagem de números com letras parecem ser algumas das causas do 

“temor” à Matemática. Em muitas destas situações, os nossos alunos lamentam tais tarefas, 

admitindo serem estas as responsáveis pelo desinteresse associado a esta disciplina. Assim, 

antes de tudo, o professor deverá dar ênfase ao ensino de métodos, competências e técnicas 

diversificados, procurando os melhores e mais eficazes procedimentos para o ensino desta 

ciência. Só assim poderá motivar os seus alunos. Isto implica o exercício de planificação de 

aulas. Na verdade, uma boa planificação, exige conhecimento sobre como distribuir o tempo, 

exige saber conhecer e escolher os métodos de ensino mais adequados, implica sobretudo, 

saber criar motivação e interesse nos alunos por forma a construir um ambiente de 

aprendizagem produtivo. De facto a “motivation des élèves est évidemment une preocupation 

constante pendant la préparation. Motiver les élèves ne signifie seulement partir de leurs 

questions mais encore provoquer des interrogations  en les confrontant à un problème” 

(Mérenne-Schoumaker, 1994, p. 147). Imprimir motivação na aprendizagem da Matemática é 

pois fundamental. 

Outro dos grandes desafios do professor é o de aproximar a Matemática à realidade e 

vivências dos alunos. De facto, a Matemática como disciplina de grande amplitude, deverá ser 

capaz de enfrentar desafios tão complexos como “explicar o presente, desenvolver a 

compreensão dos problemas contemporâneos, melhorar o entendimento da conjuntura 

internacional, valorizar os depósitos culturais intemporais das civilizações e contribuir para 

a preparação de uma democracia participativa6” (Chaffer & Taylor, 1984, p. 14). 

Outro dos seus grandes desafios reside no papel e procedimento do professor. Pede-se 

que o professor seja verdadeiramente competente. Que recorra a diferentes fontes, por forma a 

não tornar o seu exercício de pedagogia demasiado redutor. É-lhe solicitado que reveja 

continuamente os seus conhecimentos e competências e que adeque os seus ensinamentos à 

realidade vigente. Deste modo, o professor deverá debruçar-se sobre os conteúdos a lecionar, 

                                                
6 Tais tarefas parecem ser exclusivamente da responsabilidade das ciências sociais todavia, se conseguirmos, como 
professores de Matemática, construir nos alunos a prática reflexiva, conseguiremos que estes tenham uma atitude e um 
posicionamento de mudança na sociedade em que vivem. 
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tornando-os apelativos para os aprendizes. Todavia, sabemos que os conteúdos desta 

disciplina são extensos, o que nos leva a questionar sobre que Matemática ensinar? A esta 

questão, segue--se outra, não menos importante, e que nos leva a refletir, e que é o que 

queremos conhecer da Matemática? Para que serve? A vastidão que caracteriza os conteúdos 

da Matemática, exige que se façam escolhas. Importante seria saber qual a escolha mais 

indicada7. 

Seja como for, o ensino desta ciência deve ser acessível para os alunos, deve ir ao 

encontro dos seus interesses de forma a encorajar a sua motivação. O professor deve ser capaz 

de mostrar como estes saberes são extremamente úteis para o desenvolvimento da capacidade 

crítica. O docente deve saber fomentar nos alunos uma consciência cívica e social levando-os 

a entender melhor os contextos, quer nacionais, quer internacionais a partir de problemas 

matemáticos. No fundo, deverá ser-se capaz de transmitir “uma consciência de herança” 

(Chaffer & Taylor, 1984, p. 39). Na verdade, sempre e quando bem concebido, o ensino da 

Matemática deverá aumentar no aluno “a compreensão das pessoas, dos seus atos e motivos” 

(Gosden e Sylvester, citado por Chaffer & Taylor, 1984, p. 14). Eis os grandes desafios desta 

disciplina. 

                                                
7 Estas questões são extremamente interessantes pois colocam-nos perante outras ainda mais complexas: saber se os manuais 
escolares possuem uma dimensão redutora da Matemática ou não, porque e quem  escolheu estes ou outros programas 
curriculares, e sobretudo, as escolhas dos conteúdos a lecionar, estarão ao serviço do saber ou ao serviço do poder? 
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II Parte - Reflexões Práticas 
2.1. A Minha Identidade 

 

 QUADRO1- DADOS PESSOAIS 

A Minha Identidade 

Nome: Celma Cristina da Costa Duarte 

Idade 44 anos 

Nacionalidade Portuguesa 
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2.2. O Meu Curriculum Vitae 
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2.3. O Meu Perfil 

Desde muito cedo, ainda criança, que sempre quis ser professora. Esta seria 

a minha profissão para a vida. Gosto de aprender, mas sobretudo gosto de ensinar, 

transmitir conhecimentos adquiridos e manter relações de interajuda com 

diferentes pessoas. Ao longo destes anos, a Escola Profissional de Chaves tem-me 

proporcionado oportunidades únicas, graças ao perfil prático dos cursos nos quais 

tenho lecionado. As matérias e a dinâmica dos cursos profissionais proporcionam 

oportunidades de ensino e aprendizagem singulares. Esta realidade tem-me 

permitido criar e ensinar Matemática de forma interativa, quer em contexto de 

sala de aula, quer fora deste contexto. Os jogos e as dinâmicas realizadas são bem 

prova disso, servem de exemplo o Peddy Papper, a mesa de bilhar, o Dominó das 

Equações e a realização de marcadores com fórmulas matemáticas. 

Esta forma de ensinar, que não pode, em determinadas situações, descurar o 

ensino convencional, permite motivar os alunos tornando-os pró-ativos do seu 

próprio desenvolvimento. Para além destes factos, procurei sempre envolver-me 

harmoniosamente com toda a comunidade escolar, reforçando sobretudo, laços de 

amizade e respeito pelos meus alunos. Neste contexto importa salientar outras 

dinâmicas realizadas, que embora não relacionadas diretamente com a 

Matemática, são igualmente importantes, como é o caso de vários seminários 

relacionadas com a sexualidade, toxicodependência e saúde (alimentação e doação 

de sangue).  

Aprender para ensinar e transmitir, esta foi sempre a minha equação. 
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2.4. Percurso Académico 
2.4.1. Os Meus Primeiros Passos na Matemática 

Desde muito cedo que a minha vocação para os números se tornou evidente. Recordo as 

grandes correrias no pátio dos meus avós por causa dos grafitis que constantemente realizava 

nas paredes do muro de casa. Tratavam-se de operações de Matemática que eu adorava 

realizar. Os pedaços de telha eram o meu giz e a minha cabeça contava a tabuada desde o um 

até ao nove. São estas as minhas primeiras reminiscências com a Matemática. Quando entrei 

para a escola primária a professora conseguiu seduzir-me. E ela foi, até hoje, o meu modelo a 

seguir. Confesso que foi a Dona Glorinha8 que me fez pensar pela primeira vez que um dia 

poderia ser professora de Matemática. Os meus pais não levaram muito a sério já que, eu 

apenas tinha seis ou sete anos de idade. Mas com o passar do tempo perceberam a minha 

insistência e hoje reconhecem que foi uma opção séria. Aliás, depois de muito tempo passado 

dá-me a impressão que gostaram muito dessa ideia já que, também eles tinham como 

profissão, muito embora indiretamente, a Matemática. 

Quando entrei para o Ensino Secundário não tinha dúvidas sobre esta escolha: a 

Matemática continuava a ser a minha disciplina favorita. Por esta razão era, em muitas 

circunstâncias, vista como um “ser estranho” já que esta ciência, constituía o “calcanhar de 

Aquiles” para muitos jovens da minha idade. Reconheço que fui uma boa aluna sobretudo 

nesta disciplina. Obtive uma boa média e graças a ela consegui colocação na Universidade de 

Coimbra, no curso superior de Matemática.  

2.4.2. O Golias da Matemática: a Aventura no Ensino Superior 

Iniciava uma aventura sem precedentes. A meu ver tinha entrado numa das melhores 

universidades do país e sobretudo, regozijava-me o facto de saber que a minha formação seria 

a de professora de Matemática. Afinal, aquele sonho de menina estava agora prestes a iniciar. 

A dona Glorinha tinha muita razão quando me dizia “vais chegar longe minha menina… vais 

vais!” Contudo, e pese embora esta alegria, longe estava de saber que a minha integração e o 

ritmo de estudo seriam outros. De facto, estudar na universidade nada tinha a ver com o 

Ensino Secundário. A responsabilidade e o imenso trabalho académico, acrescido da distância 

                                                
8 A dona Glorinha foi a minha professora do Primeiro Ciclo. Nome fictício por motivos de salvaguarda da identidade. 
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da família e amigos não deram tréguas. Senti sempre muita falta de todos. Seja como for, 

arregacei as mangas e pus-me a “matematizar o mundo”. Afinal era para isso que estava ali. 

Os cinco anos de formação académica não iam ser nada fáceis. Estudei muito e quando estava 

próxima do meu objetivo final, eis que, por motivos pessoais tive que adiar a finalização do 

curso. Nunca me senti tão triste. Depois de tanto esforço tive que fazer uma pausa no meu 

percurso académico. As limitações financeiras obrigaram-me a aceitar uma oportunidade de 

trabalho como formadora numa escola em Trás-os-Montes, a Escola Profissional de Chaves. 

Apesar de me sentir muito feliz, sentia também que algo em mim tinha ficado incompleto. 

Sabia que teria que retomar o percurso de formação iniciado, mas não sabia quando. 

Inicialmente pensei que trabalhando quatro ou cinco anos poderia angariar algum 

financiamento para terminar o curso superior. Todavia, questões de ordem pessoal 

mantiveram-me em funções como professora durante muito mais tempo e só retomei os meus 

estudos superiores em 2012, ano em que conclui a minha licenciatura9 em Matemática na 

Universidade do Minho.  

Posteriormente e para seguir a via profissionalizante, optei por frequentar uma formação 

realizada na Universidade Católica do Porto “Curso de Profissionalização em Serviço10,” ao 

abrigo do Despacho, nº 12173/2012 de 17 de setembro, que concluí com a classificação final 

de dezassete valores. Esta formação constituiu uma mais-valia uma vez que me permitiu 

aprender novas formas didático-pedagógicas de ensinar. As disciplinas foram fundamentais 

para o reforço da minha aprendizagem enquanto professora de Matemática sobretudo, com as 

disciplinas de Modelos e Práticas de Trabalho Pedagógico e Ensino, Aprendizagem e 

Avaliação no Ensino Profissional. Estas disciplinas foram de facto fundamentais para a 

atualização dos modelos de ensino e aprendizagem a aplicar em contexto de sala de aula. 

Aprender formas de avaliação adaptadas ao ensino profissional foi também extremamente 

útil.  

Este curso foi deveras muito importante para a progressão na minha carreira já que, 

graças a ele finalmente seria profissionalizada no grupo 500. Todavia, não me foi reconhecida 

a profissionalização em serviço, pese embora a minha experiência no ensino profissional ser 

de dezasseis anos consecutivos. De igual modo, a classificação final dada a esta formação, 

apesar de significativa, de nada valeu. As razões que explicam o não reconhecimento desta 

                                                
9 Veja-se o respetivo Certificado no Anexo A. 
10 Veja-se o respetivo Certificado no Anexo B. 



32 

formação prendem-se, com o facto da minha licenciatura ser considerada Pós-Bolonha.11 Esta 

falta de sorte, levou-me a levantar os braços e a não desistir da minha profissão. Assim, 

procurei a universidade mais próxima da minha residência, igualmente prestigiada, que me 

ofereceu todas as condições para realizar a minha profissionalização em serviço no grupo 500. 

Esta instituição universitária é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Penso que será desta forma, que poderei continuar a lecionar e concretizar o meu sonho de 

professora que constitui sobretudo, uma vocação.  

                                                
11 Recorde-se que iniciei a minha licenciatura em Coimbra, muito antes do processo Bolonha ter iniciado, tendo terminado a 
licenciatura apenas em 2012 na Universidade do Minho. Foi esta a razão pela qual o curso de profissionalização em serviço 
não me foi reconhecido. Todos os meus colegas que frequentaram este curso de profissionalização ficaram aptos para o 
ensino. 
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2.5. A Atividade Profissional 
2.5.1. O Meu Desempenho Enquanto Professora 

Pese embora o meu difícil percurso como estudante, posso dizer que sempre fui muito 

feliz na minha profissão. Sempre gostei daquilo que faço, e sempre senti reconhecimento por 

parte da escola em relação ao meu trabalho.  

Iniciei o meu percurso profissional no ano de 1998. Neste mesmo ano e nos anos 

seguintes até 2015 lecionei as disciplinas de Matemática e Estatística na Escola Profissional 

de Chaves a formandos do 1.º, 2.º e 3º anos12. Nos mesmos anos fui diretora de turma e 

delegada da disciplina de Matemática.   

Reconheço que a minha formação académica de base, ou seja, a licenciatura dotou-me 

de algumas capacidades pedagógicas. Todavia, a formação superior no curso de 

profissionalização em serviço ensinou-me um conjunto de técnicas didático-pedagógicas que 

transformaram em muito a minha forma de lecionar. Muitas das minhas intervenções como 

formadora em nada se comparam com as intervenções realizadas na atualidade como 

professora (futuramente profissionalizada). Refiro-me à maneira como olho para o programa 

de Matemática e sobretudo, à forma como preparo as aulas.Considero que as minhas 

planificações são agora mais simples mais claras e precisas.Debato com os alunos os 

problemas a resolver e apresento enigmas que sejam próximos da sua realidade. Coloco os 

meus alunos a pensar, a refletir e a debater entre si. Rejeito o simples cálculo matemático, 

mas convido à reflexão acerca dos resultados. A Matemática não é simples, mas pode ser 

entendida por todos, sempre e quando ela seja direcionada para a realidade que os alunos 

conhecem e à qual pertencem.  

Outras das preocupações enquanto formadora tem a ver com a diversidade de alunos 

oriundos de diferentes culturas que, em muitas circunstâncias não compreendem a utilidade 

desta disciplina.13 Trata-se de alunos oriundos de países de língua oficial portuguesa que se 

viram na eminência de abandonar os seus países para obter formação profissional. Ora, estes 

                                                
12 Estes 1.º, 2.º e 3.º anos equivalem ao 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade.  
13 Convenhamos que também os nossos alunos, os autóctones, evidenciam dificuldades no que diz respeito à compreensão da 
utilidade da Matemática. Reportamo-nos por isso aqui, apenas ao número crescente de alunos que chegam à escola oriundos 
de outras latitudes e de outras culturas. 
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alunos para além de apresentarem dificuldades de comunicação manifestavam também 

dificuldades de abstração e reflexão, características necessárias ao exercício da Matemática. 

Assim sendo, como poderia eu colocar estes alunos a “matematizar o mundo”? Esta foi, 

talvez, e até hoje a tarefa mais difícil que enfrentei. Como poderia resolver este problema a 

par da lecionação dos programas que muitas das vezes se apresentavam desajustados, quer em 

termos de conteúdos, quer em termos de cumprimento temporal. A escola de hoje deve ter 

presente estas novas realidades sociais. Na verdade, não nos devemos esquecer que, na 

atualidade, a escola enfrenta desafios como estes: o da multiculturalidade. A escola, como 

instituição social, deverá portanto ser capaz de criar formas e estratégias que permitam a 

integração destes indivíduos. Eis um dos desafios da escola atual. A equidade, o respeito pelas 

diferenças, a superação das dificuldades nos alunos que apresentam maiores entraves no 

processo de aprendizagem, são efetivamente algumas das tarefas mais emergentes do 

professor. Este tem efetivamente a “responsabilidade de assegurar que todos os jovens 

tenham iguais oportunidades de aprender” (Arends, 1995, p. 44), independentemente da sua 

condição ou origem. O professor deve compreender e ser sensível à cultura e necessidades 

dos seus alunos. Ele deve relacionar-se com o mundo dos seus educandos, criando um 

ambiente o menos restritivo possível14, onde haja espaço para as diferenças e para a partilha 

diversificada de saberes. Ele deve ser acima de tudo “humanista15” (Landsheere, 1994, p. 

266). Além destas atitudes que lhe são exigidas, este profissional do ensino deve de igual 

modo, saber fazer corresponder “o nível de desenvolvimento humano que cada aluno revela, 

às exigências e tarefas de ensino e aprendizagem propostas” (Ribeiro, 1993, p. 24). Dentro 

desta perspetiva, faz todo o sentido falar em currículo para a diversidade cultural que “deve 

ter um carácter progressivo…e onde há a adição de conteúdos e conceitos das várias 

culturas a que os alunos pertencem. (Barbosa, 1996, p. 28). Outra questão pertinente remete-

nos para os currículos e a aproximação destes com a vida real do aluno.  

Neste sentido, Pacheco refere que os métodos de ensino, os conteúdos básicos e as 

estruturas organizacionais, devem ter em conta “a relação do que se ensina, de uma forma 

integrada, com a vida real dos alunos, de modo que o meio se torne num conteúdo 

curricular” (Pacheco citado por Machado, Formosinho & Mesquita, 2012, p. 7). Há pois toda 

                                                
14 Este ambiente diz respeito à colocação dos alunos com deficiências numa situação que mais se assemelhe a uma sala de 
aula regular. 
15 O professor humanista é precisamente aquele que está aberto ao aluno, capaz de comunicar incessantemente. 
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uma busca por uma pedagogia da igualdade, onde se espera uma educação de qualidade para 

todos. 

Assim, perante a diversidade a que as escolas assistem, o professor deve ter um 

repertório de estratégias de ensino eficazes que lhe permitam satisfazer as necessidades de 

cada aluno. Mais, o professor deve ser capaz de moderar e resolver o conflito que possa 

resultar desta multiculturalidade. O professor deve saber liderar, planear tarefas, motivar e 

facilitar a aprendizagem. Deve, fundamentalmente, fazê-lo de forma justa e igualitária 

mostrando como essa aprendizagem não é pontual, mas constitui um processo para a vida. 

Em suma, e perante a crescente diversidade dos educandos, quer de culturas distintas 

quer com necessidades educativas especiais, o professor vê-se perante uma problemática que 

o obriga a encontrar múltiplas soluções de modo a responder a cada caso em particular, o que 

torna o ensino cada vez mais personalizado. Trabalhar com estes grupos heterogéneos não é 

fácil, na verdade, o professor é um profissional que deve saber “tomar decisões razoáveis 

num contexto complexo e incerto” (Zabalza, 1994, p. 46). Ele deverá compreender que, uma 

genuína educação multicultural “vai mais além de um respeito romântico e pontual pelos 

diferentes estilos de vida até aproximar-se o mais possível de uma igualdade real de 

oportunidades educativas” (Blanco, 2000, p. 386). Por estas razões é que é tão importante 

que se ponham em ação “programas interdisciplinares de modo a que o ensino seja 

fortemente cooperativo” (Arends, 1995, p. 81). Os alunos não devem apenas estar juntos 

fisicamente, mas devem saber trocar ideias, saber escutar e respeitar as diferenças entre si. 

Aos professores cabe o estabelecimento de uma nova relação com o ensino e com a sua 

própria profissão. O que está em questão neste momento não é a centralidade dos saberes, 

mas o reconhecimento “da importância da interactividade entre o profissional e o 

destinatário” (Canário, 2005, p. 144). 

Ora, estamos portanto perante um novo paradigma do ensino onde o importante, para 

além das aprendizagens, são as relações humanas que aí se estabelecem. Neste novo 

paradigma a escola é uma entidade transformadora que promove a igualdade de direitos entre 

pessoas diferentes. Trata-se de uma escola à qual compete coordenar interesses pessoais com 

coletivos e sobretudo, iniciar um processo de socialização intercultural onde a riqueza está na 

partilha e saberes multiculturais. Ela não deverá apenas esperar mudanças fora dela, mas 
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deverá sobretudo, transformar-se a si própria dentro de um quadro deontológico que respeite e 

permita a inclusão de todos. 

Num mundo multifacetado e multicultural as salas de aula diversificadas são, sem 

dúvida alguma, não só, uma consequência deste mundo heterogéneo como são efetivamente a 

causa da riqueza e partilha entre os mais diversos intervenientes no processo educativo. 

Parafraseando Arends “ é preferível utilizar a metáfora salada para descrever o pluralismo 

cultural,… cada ingrediente é valorizado, mas também se mistura com os outros para fazer 

algo diferente” (1995, p. 61). 

Ora, é aqui que está a riqueza da diversificação da população escolar. Perante um 

público diversificado a escola e todos os que nela intervêm podem usufruir de diferentes 

perspetivas, de novas riquezas culturais e acima de tudo pode identificar-se como um local de 

partilha e inclusão. O professor tem perante si uma escola que sendo intercultural permite a 

construção de novas ideologias de inclusão onde igualdade e diferença vivem lado a lado, 

como se da mesma realidade se tratasse. Numa escola onde o conflito não deve sobrepor-se à 

pedagogia construtiva e onde a gestão escolar tem um papel fundamental. 

 

2.5.2. As Experiências Pedagógicas  

Com base em todas estas perspetivas ou preocupações a minha intervenção enquanto 

professora foi sempre baseada numa política de integração16. Assim, para além da mera 

lecionação dos conteúdos programáticos fui realizando ao longo destes dezassete anos 

diversas atividades extracurriculares que me parecem merecer referência. Estas atividades 

permitiram uma maior e melhor aproximação dos alunos entre si, com a disciplina de 

Matemática, com a professora e demais comunidade escolar e local. As atividades tiveram 

como objetivo geral não só abordar de forma diferente os temas e os conteúdos programáticos 

                                                
16 O conceito de integração tem sido usado sob uma perspetiva tripla. Em primeiro lugar, há integração sempre e quando um 

indivíduo se sente como membro de um grupo social, por partilhar as suas normas, valores, crenças, costumes, regras e hábitos. Em segundo 
lugar, há integração sempre e quando as funções das diferentes instituições da sociedade se complementam; e, por fim, em terceiro lugar, a 
integração pode também ocorrer quando instituições específicas coordenam a atividade de subsistemas da sociedade e promovem a sua 
complementaridade. A palavra integração é ainda muito utilizada “ (…) como sinónimo de coesão, unidade, equilíbrio, ajustamento e 
harmonia” (Steinemann, 2005, p.1). Apesar destas considerações, a integração social não apaga as diferenças, antes as coordena e orienta. A 
maioria dos cientistas sociais está de acordo em referir que, a integração social concebe-se porque existe uma participação múltipla dos 
indivíduos em diferentes grupos. Assim sendo, o conceito de integração significa estabelecer formas comuns de vida, de aprendizagem e de 
trabalho entre todas as pessoas, sejam elas pessoas pertencentes à cultura dominante, sejam elas de minorias étnicas. Deste modo, integração 
significa ser participante, ser considerado, fazer parte de, ser levado a sério e ser encorajado. Segundo Steinemann, a “integração requer a 
promoção das qualidades próprias do indivíduo, sem estigmatização, sem segregação (…) e em cooperação com os outros” (Steinemann, 
2005, p.1). 
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da disciplina como desenvolver o interesse dos alunos pela disciplina. Confesso, de igual 

forma, que realizar tais tarefas não foi nada fácil. Nem sempre as coisas correram como eu 

desejava. Constrangimentos temporais, materiais e até humanos fizeram-me, em muitos dos 

casos, desesperar. Na verdade, por vezes o material não chegava a tempo, quer pelos 

constrangimentos relacionados com a requisição do material, quer porque quem se 

responsabilizava pela aquisição dos mesmos, não comprava os materiais corretos. Noutros 

casos, os constrangimentos residiam na falta de placares que em muitas situações estavam 

requisitados por mais de um professor; na falta de responsabilidade dos alunos que se 

esqueciam dos materiais, enfim… podem existir muitas outras razões, mas na verdade, são 

desnecessárias de referir já que, no final, as atividades foram executadas com sucesso. Em 

todos estes anos houve situações que correram menos bem mas, a perseverança e a 

persistência foi o segredo para nunca desistir cumprindo desta forma o plano de atividades da 

escola. Observe-se pois o quadro que se segue com as atividades em causa. 

QUADRO 2 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Atividades Extracurriculares Realizadas no Âmbito da Disciplina de Matemática 

Dominó das Equações 

Esta atividade foi realizada para que os formandos 

pudessem aprender a resolver equações de uma 

forma simples e criativa. 

Exposição das Provas de Aptidão Profissional 

(PAP) 

Com a exposição e o espaço criado procurou-se 

acima de tudo, demonstrar a mais-valia dos projetos 

finais (PAP’S) dando-os a conhecer à comunidade 

escolar e local. Foi uma forma de aproximar a escola 

à comunidade exterior. 

Teatro da Matemática 

A peça teatral intitulada, “Querida Matemática” 

baseou-se nos conteúdos da disciplina de 

Matemática. Sob a responsabilidade de duas 

companhias profissionais, “Teatro Azul do Teatro 

Oeste” e a “Voz das Ideias” foi apresentado um texto 

original e inédito de Nuno Miguel Henriques. Este 

teatro teve como objetivo principal estimular os 

alunos para a aprendizagem e gosto pela disciplina.  

Rali Pedestre Esta atividade, realizada todos os anos letivos, 
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estimula a participação da escola em articulação com 

o meio envolvente.  

Mesa de Bilhar Matemático 

Com esta atividade pretendia-se que os alunos 

aprendessem os ângulos no âmbito das temáticas 

sobre geometria. 

Separadores com Fórmulas Matemáticas 

Estes trabalhos de expressão plástica foram 

realizados em contexto de sala de aula e obrigaram 

os discentes a pesquisar sobre Matemáticos e 

fórmulas famosas. A criatividade e o engenho 

dependeram dos alunos que se mostraram muito 

entusiasmo com a iniciativa.  

Fonte: Elaboração Própria 

Breve Avaliação da Atividade “Dominó das Equações” 

O dominó das equações foi uma atividade realizada para promover a aprendizagem das 

equações e das potências. Este dominó, nome que os alunos do Curso Técnico de 

Restauração/ Restaurante – bar lhe quiseram dar, era constituído por 28 peças de madeira que 

foram mandadas cortar por mim a um carpinteiro da cidade. Para a sua construção foram 

previamente escolhidas expressões matemáticas, nomeadamente equações simples e algumas 

expressões envolvendo potências, e as respetivas soluções. De seguida todas as expressões 

matemáticas selecionadas e as respetivas soluções foram impressas, cortadas à medida das 

peças e colada cada uma numa peça de madeira Este jogo deve ser jogado por quatro 

jogadores sendo distribuído a cada um sete peças, um bloco de notas e um lápis. 

Aleatoriamente escolhe-se o jogador que deve iniciar o jogo. O jogador seguinte terá que 

resolver a expressão impressa na peça do dominó que o jogador anterior colocou no centro da 

mesa e jogar caso tenha entre as suas peças, aquela que tem a solução da expressão ou aquela 

que tem uma expressão que lhe é equivalente. O vencedor será aquele que primeiro ficar sem 

peças. É de referir que o dominó teve sucesso em algumas aulas, mas apenas no início pois a 

partir de uma certa altura os alunos já eram conhecedores das soluções. 
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Breve Avaliação da Atividade “Exposição das Provas de Aptidão Profissional” 

A exposição de algumas das Provas de Aptidão Profissional17 apesar de não estarem 

diretamente relacionadas com a disciplina de Matemática contaram com a colaboração de 

alguns conhecimentos dados por esta ciência. A escolha das provas obviamente não foi 

aleatória. Foram selecionadas provas com qualidade científica e cujos projetos tinham uma 

elevada aplicação prática. Os alunos mostraram-se entusiasmados na montagem do mobiliário 

e na própria exposição dos trabalhos.  

Breve Avaliação da Atividade “Teatro da Matemática” 

O teatro da Matemática foi uma atividade muito divertida. Foi realizada por uma 

companhia de teatro amadora, mas que executou a dramatização com esmero. Os alunos 

consideraram a atividade muito original pois, esta prendia-se com a eterna questão da 

utilidade /complexidade da Matemática. A atividade foi levada a cabo no auditório da escola e 

contou com 240 alunos que tinham no seu curriculum a disciplina da Matemática. Porque se 

tratava de uma comédia, os alunos divertiram-se com as mensagens transmitidas e sobretudo, 

compreenderam a importância da disciplina, presente em todos os setores da vida humana.  

Breve Avaliação da Atividade “Rali Pedestre” 

A atividade em causa foi sempre muito desejada pelos alunos porque se tratava de uma 

dinâmica realizada ao ar livre, fora da instituição escolar e que implicava o contacto com a 

comunidade local. A sua organização foi coordenada pelo grupo disciplinar de Matemática o 

que se revelou uma tarefa bastante complexa já que dependia da participação de todos os 

diretores de curso que cooperavam com o grupo nas diferentes tarefas a realizar no terreno. 

Os alunos dispunham de camisolas que os identificavam nas diferentes equipas e por sua vez, 

cada equipa dispunha de várias pistas (dadas pelos professores organizadores) relacionadas 

                                                
17 A Prova de Aptidão Profissional (PAP) é uma prova elaborada pelos alunos do Ensino Profissional, para completarem o seu 
curso. 
A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, consubstanciado num produto, numa intervenção, 
ou numa atuação, consoante o curso, bem como do respetivo relatório final de realização e apresentação crítica, 
demonstrativo de saberes e competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro profissional 
dos jovens.  
Nesse júri, têm assento representantes das associações empresariais e socioprofissionais. 
Os projetos de PAP na Escola Profissional de Chaves têm sido desenvolvidos pelos alunos, preferencialmente em contexto 
real de trabalho no decorrer da Formação em Contexto de Trabalho. 
Para o efeito, a Escola tem vindo a promover parcerias com diversos organismos públicos e empresas, visando a realização da 
FCT e de visitas de estudo, por forma a consolidar e validar a formação prestada pela Escola face às exigências do mercado 
de trabalho. 



40 

com a Matemática. A equipa que fosse mais rápida a desvendar as pistas era a vencedora. Os 

alunos mostraram sempre muita exaltação pela possibilidade de vencer e o esforço que 

realizavam em equipa era extraordinário. Esta atividade constituía uma excelente 

oportunidade para estimular a relação da escola com o meio envolvente e sobretudo, 

despertava nos alunos o espírito de grupo estimulando-lhes o raciocínio lógico-matemático. 

Breve Avaliação da Atividade “Mesa de Bilhar Matemático” 

A justificação e motivação para a realização desta atividade teve a ver com o facto dos 

alunos não apreciarem verdadeiramente o tema de geometria na disciplina de Matemática. 

Esta atividade consistiu numa projeção na biblioteca da escola, de um documentário onde se 

punha em evidência a importância da geometria, nomeadamente, o cálculo de ângulos que 

poderia estar ligado a uma prática de lazer como o jogo de bilhar, que os alunos da escola 

tanto gostavam. Assim, foi demonstrada a relação entre os cálculos de ângulos e várias 

tacadas implacáveis neste jogo, e a importância do teorema de Pitágoras para calcular a 

distância da bola ao buraco de entrada das bolas de bilhar. A intenção foi desmistificar a 

matemática, mostrando aos alunos que a matemática está presente no dia a dia. No final da 

semana foi organizado um torneio de bilhar na biblioteca, com os alunos devidamente 

inscritos. Esta atividade teve muito sucesso e muita participação por parte dos alunos dado o 

seu caráter lúdico, embora com antecedentes pedagógicos. Contudo, e tal como acontecia 

sempre que se realizavam atividades fora do contexto da sala de aula, os alunos mostraram-se 

muito entusiasmados e por vezes até foi necessário equilibrar esse entusiasmo. Nalguns 

momentos os alunos foram chamados à atenção pois deveriam compreender que mesmo as 

atividades fora do contexto da sala de aula, são atividades pedagógicas onde está presente o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Breve Avaliação da Atividade “Separadores com Fórmulas Matemáticas” 

A realização dos separadores com fórmulas matemáticas obrigaram os alunos a 

investigar diferentes personagens ligadas a esta ciência e às suas teorias matemáticas. A 

utilização das TIC fomentaram o interesse pela atividade e a montagem dos separadores, 

estimularam a criatividade dos participantes. Os alunos competiram saudavelmente uns com 

os outros procurando fazer os separadores mais bonitos e úteis.
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2.5.2.1. Evidências Fotográficas “Exposição das Pap’s” 

   
Fig.1 Fig.2 Fig.3 

   
Fig.4 Fig.5 Fig.6 

   
Fig.7 Fig.8 Fig.9 

   
Fig.10 Fig.11 Fig.12 

 

 

 

 Fig.13  

Fonte: Elaboração Própria 
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2.5.2.2. Evidências do Dominó das Equações 

   

Fig.14 Fig.15 Fig.16 

Fonte: Elaboração Própria 

2.5.2.3. Evidências Fotográficas “Teatro da Matemática” 

   

Fig.17 Fig.18 Fig.19 

Fonte: Elaboração Própria 

 

2.5.2.4. Evidências Fotográficas “Rali Pedestre” 

   

Fig.20 Fig.21 Fig.22 

Fonte: Elaboração Própria 
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2.5.2.5. Evidências Fotográficas “Mesa de Bilhar Matemático” 

   

Fig.23 Fig.24 Fig.25 

   

Fig.26 Fig.27 Fig.28 

Fonte: Elaboração Própria 

2.5.2.6. Evidências Fotográficas “Separadores com Fórmulas 
Matemáticas” 

  
Fig.29 Fig.30 

Fonte: Elaboração Própria 



44 

 

2.5.2.7. Evidências Fotográficas do Contacto com a Comunidade Local 

   
Fig.31 Fig.32 Fig.33 

   
Fig.34 Fig.35 Fig.36 

Fonte: Elaboração Própria 

Todas estas atividades só foram possíveis graças à qualidade dos alunos que ajudei a 

formar e aos colegas de trabalho, verdadeiros exímios do companheirismo. 

2.5.3. A Importância da Planificação no Agir Pedagógico 

A planificação é de suma importância pois ajuda-nos a saber como deve se proceder 

no ato de ensinar. Ela é uma excelente ferramenta já que, permite estabelecer as metas a 

cumprir, possibilita a definição das tarefas a realizar e faculta a passagem ordeira de uma 

tarefa para outra, até alcançarmos os objetivos pretendidos. A planificação é de tal modo 

importante que,  

“(...) nenhuma estratégia pode desenvolver-se sem um mínimo de planeamento, 
controle e avaliação, o que quer dizer que ao se referir ao conceito de estratégia, estamos a 
falar de uma atividade consciente e intencional por parte do sujeito, sobre o que e como ele 
encaminha os procedimentos apropriados para conseguir uma determinada meta” (Portilho, 
2009, p. 108).  

 
A planificação é ainda entendida como “un conjunto de decisiones previas a la 

actuación en le aula” (López & Outros, s/d, p. 82) e por este facto, ela opõe-se ao simples ato 

de fazer por fazer, já que implica uma verdadeira reflexão da nossa parte sobre o que se quer 
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ensinar e como se quer ensinar. Planificar serve portanto, para definir procedimentos para que 

nada importante fique por fazer. Na verdade, ao planificar, evitamos erros e cumprimos com 

os preceitos da nossa tarefa de ensinar. Segundo Kaufman “A planificação trata unicamente 

de determinar o que se deve fazer, para posteriormente se poderem tomar decisões práticas 

para a sua implementação. (Kaufman citado por Pérez, 2008, p. 37) A planificação neste 

sentido, funciona como uma “anticipación de lo que queremos realizar, evitando sorpresas y 

imprevistos… planificar es anticipar y predecir el futuro de algo, es relacionar los medios 

con los fines y construir un esquema que guie la acción” (Froufe & González. 1999, p. 101). 

A planificação é em suma, um processo contínuo e multifacetado que define todas as 

dinâmicas pedagógicas a aplicar no processo de ensino aprendizagem. Ela é extremamente 

importante, mas é acima de tudo, imprescindível sobretudo, para quem procura a excelência e 

a qualidade numa profissão extraordinariamente complexa, mas cativante como é a nossa. 

Neste sentido e a título de exemplo, apresento uma planificação no apêndice A, um 

documento que eu considero estruturante e que me foi verdadeiramente útil em todos os 

momentos enquanto pedagoga.  
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2.6. Os Meus Alunos 

O mais importante para mim sempre foram e são os meus alunos. Por este motivo, 

sempre consegui, de modo natural, relacionar-me com eles de forma amiga e responsável. 

Confesso que por vezes as emoções estiveram ao rubro, mas a amizade que ficou entre mim e 

os meus antigos alunos, a amizade com as famílias está e estará sempre presente. Sei também 

que os meus alunos, na sua maioria são, responsáveis e têm vontade de aprender. Ora, estas 

características dos meus discentes têm-me permitido lecionar a disciplina de Matemática com 

alguma originalidade e engenho. 

Não devo esquecer todavia, as dificuldades sentidas perante os alunos com menos 

vontade de aprender. Não devo esquecer aqueles que, de uma forma ou de outra, criaram 

conflitos em contexto de aula, facto este que se tornou para mim um verdadeiro repto.  

Não devo no entanto encerrar este item sem antes me pronunciar acerca dos diferentes 

alunos que, ao longo de todos estes anos, por apresentarem diferentes perfis, condicionaram 

de modo muito particular toda a minha ação enquanto docente. Tenho a convicção de que no 

início da minha carreira, a força e a coragem que me acompanharam não é a mesma de hoje. 

Parece-me que a educação e a formação de carácter dos alunos nessa época explicam em 

grande medida a rapidez na aprendizagem. Por sua vez, reconheço também que, na atualidade, 

a indisciplina e o crescente desinteresse por parte dos alunos, no que diz respeito à sua 

formação académica, que mais particularmente, no que toca às aprendizagens da Matemática 

é crescente, torna mais difícil o ato de ensinar. Obviamente que esta não é uma realidade 

linear, pois existem, e têm existido ao longo destes anos, alunos interessados e sempre prontos 

para aprender. De qualquer modo, olhando para trás percebo como o interesse dos nossos 

alunos pela aprendizagem da Matemática tem decrescido, pese embora todos os esforços 

realizados. Daí a necessidade da crescente utilização de diferentes recursos didáticos em sala 

de aula e fora desta. Entendo que os alunos deverão ser estimulados e tal estímulo será 

sobretudo responsabilidade do professor que, deverá saber atrair o interesse dos seus discentes 

fazendo-os compreender a importância do saber como forma de crescimento e 

desenvolvimento, quer pessoal quer social. Assim, de forma particular quero destacar as 

turmas que lecionei no triénio de formação 2001/2003 e 2012/2014. Todas as restantes turmas 

apresentam-se mais ou menos idênticas quer em aprendizagem, quer em comportamento. 
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Escolhi estas duas turmas, uma do curso Técnico de Eletrónica e outra do curso Técnico de 

Marketing porque são as que melhor recordo, pelo facto de apresentarem características 

completamente antagónicas. A turma de Eletrónica, cuja formação iniciou no ano 2001, 

apresenta um perfil totalmente diferente da turma de Marketing iniciada no ano de 2012. Na 

verdade, os alunos que a constituíam eram relativamente mais jovens e a participação dos 

encarregados de educação na aprendizagem dos seus educandos era mais evidente. Tratava-se 

de uma turma de vinte alunos, na sua maioria rapazes que, pela situação socioeconómica das 

famílias tinham responsabilidades acrescidas fora da escola. 18  Eram alunos que 

compreendiam a importância do saber e muitos deles estudavam em condições duras e 

bastantes difíceis.19 As condições a que me refiro motivavam os alunos para a aprendizagem. 

A escola constituía para eles uma forma de fuga à vida que tinham. Boa parte dos alunos desta 

turma eram de aldeias de Boticas, Montalegre e Chaves. E, coincidência ou não, os alunos 

oriundos das regiões rurais apresentavam-se na sua maioria mais humildes e predispostos a 

aprender. Estes alunos apresentavam ainda um entusiasmo especial aquando das atividades 

fora do contexto escolar, talvez pelo facto de estas constituírem uma oportunidade para 

contactarem com a cidade e com as suas infraestruturas. Contrariamente, a turma de 

Marketing, constituída por 21 alunos, apresentava um perfil muito diferente pois, para além 

de desinteressados, eram também mal-educados, sobretudo, quando eram chamados à atenção 

ou quando se lhes dirigia uma ordem direta. Tratava-se de uma turma mista ou seja, com um 

número aproximado de rapazes e de raparigas e eram oriundos de diferentes localidades da 

cidade de Chaves, exceto cinco casos que pertenciam a localidades rurais. Muito mais 

desinteressados, estes alunos foram difíceis de “conquistar” e em certa medida, foi muitas 

vezes necessário negociar, para se obterem alguns resultados20.  

Atendendo a estas diferenças parece-me importante refletir aqui acerca da aprendizagem 

na disciplina. Na verdade e apesar de poder parecer rebuscado o certo é que os alunos, no 

início da minha carreira, eram muito mais interessados, eram humildes e raramente 

precisavam de negociações a seu favor. Por outro lado, a turma de 2012 foi uma turma que, 

                                                
18 Nesta data eu era a diretora de turma e sabia muito bem que muitos destes alunos tinham responsabilidades com a família. 
Assim, creio que a maturidade que apresentavam resultava dessas responsabilidades. 
19 Recordo particularmente um aluno que, sendo de uma aldeia do concelho de Boticas tinha a responsabilidade de levar os 
animais para o campo antes de ir para a escola. Ao regressar, era também ele que ia buscar os animais ao campo e os 
guardava nos respetivos estábulos. Lembro-me que este aluno em particular, nem sempre tinha eletricidade e também não 
tinha transporte para Boticas, a vila mais próxima da sua residência. Por este motivo, e sobretudo quando nevava, o aluno 
era transportado, pelo pai, no trator da família, sujeito ao frio e ao gelo típico da região. 
20 Recordo por exemplo que, a maior parte das vezes apenas realizavam mais um exercício caso se pudessem sair cinco minutos antes do 
toque. Obviamente esta situação era difícil pois a explicação de que era sua obrigação trabalhar até ao toque de saída não bastava. Por outro 
lado, deixá-los sair mais cedo colocava outras questões em causa, como o respeito pelas regras da escola e a minha própria autoridade.  
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em geral, apresentava pouco interesse pela Matemática eram pouco disciplinados e, pese 

embora os meus esforços pela sua aprendizagem, poucos foram aqueles que apresentaram 

resultados positivos. Na atualidade, boa parte destes alunos realizaram os módulos por exame, 

algo que requeria esforço apenas numa única situação21.  

                                                
21 Os exames constituíam para os alunos apenas um esforço, comparado com o ano letivo na sua totalidade.  
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2.7. Os Meus Colegas  

Durante este percurso profissional houve muitos colegas que me marcaram 

profundamente, por boas e más razões. Pensar no perfil dos meus colegas, obriga-me a refletir 

sobre a escola. A Escola Profissional de Chaves é uma escola muito dinâmica, que tenta 

envolver todos os seus colaboradores num ambiente de trabalho extremamente gratificante. O 

trabalho de grupo é uma constante. A partilha é uma constante. Apenas os colaboradores 

menos comprometidos não partilham esta opinião. Na sua maioria, trabalho com colegas 

dinâmicos e respeitosos. Na sua maioria são pessoas com paixão pelo ensino, que gostam de 

aprender e de ensinar. Trata-se de colegas comprometidos com a produção de conhecimento 

em sala de aula e que, tal como eu, desenvolvem com os seus alunos um vínculo muito 

estreito de amizade e respeito pelo saber. Trata-se de colegas, amigos que não medem 

esforços para levar os seus alunos à ação, à reflexão crítica, à curiosidade, ao questionamento 

e à descoberta. São educadores que respeitam as experiências de vida dos alunos e que 

procuram proporcionar-lhes novos conhecimentos. Aprendi, aprendo e continuarei a aprender 

muito com estes colegas. Ajudaram-me a modelar o perfil de professora que sou hoje. 
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2.8. O Professor e a Formação em Várias Áreas do Saber 

O sistema educativo português tem assistido, nas últimas duas décadas, ao 

aparecimento de medidas de políticas educativas cuja agenda reformista tem dado importância 

crescente às dimensões da gestão e da liderança escolares. Ao longo deste percurso denota-se 

uma valorização crescente do papel das lideranças no desenvolvimento da autonomia das 

escolas. De acordo com Torres e Palhares “Percepcionada politicamente como uma solução 

óptima para a resolução dos problemas da indisciplina, do abandono e do insucesso, a 

liderança emerge paulatinamente como uma variável de controlo da excelência escolar” 

(Torres & Palhares, 2009, p. 77). Torna-se pois interessante, estudar a natureza da relação 

entre os estilos de liderança e gestão e os resultados escolares e o seu impacto no 

desenvolvimento democrático da escola. Faz também sentido colocar a questão sobre o que é 

a “boa liderança”, e uma “boa organização e administração escolar”. Cabe aqui realçar o 

papel dos professores como mentores fundamentais em todo este processo. Na verdade, o 

papel do professor é extremamente complexo, repleto de ambiguidades e contradições. Os 

professores têm que lidar, “com inúmeros estudantes em simultâneo, estando constantemente 

em cena perante um público cujas características e comportamentos são a maior parte das 

vezes desconhecidos e imprevisíveis” (Berger, citado por Lima, 1996, p. 51). Deste ponto de 

vista, são confrontados com a incapacidade da própria instituição escolar responder à 

diversidade cultural com a qual é atualmente confrontada. Todavia, deverá ainda confrontar-

se com os inúmeros aspetos da burocratização perante a qual muitas vezes se sente impotente.  

Seja como for, e a par de todas estas considerações, sabemos que todo o professor é 

professor de “alguém” ensinando “alguma coisa”, num determinado contexto e com uma 

determinada finalidade. A formação dos professores tem de ter, por isso, uma vertente 

científica, tecnológica, humanística ou artística, como prevê o ordenamento jurídico da 

formação de professores22. É essa vertente, dada pela formação de base dos professores, que 

lhe dá o domínio desse “alguma coisa”, sem o qual não se pode falar da atividade de ensino. 

Mas como educador, a sua atividade tem de assentar numa sólida formação cultural, pessoal e 

                                                
22 Veja-se para melhores esclarecimentos o Decreto-Lei 344/89. 
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social23. O professor é uma figura de cultura. É por isso importante que ele possa adquirir 

formação em outras áreas do saber para além das da sua especialidade. Além disso, a 

complexidade do processo de aprendizagem, o seu carácter multifacetado (que inclui nos 

objetivos curriculares, não só conhecimentos, mas também capacidades, atitudes e valores), a 

crescente heterogeneidade dos públicos escolares (atente-se, por exemplo, na dimensão 

multicultural referida já anteriormente), e a multiplicidade das funções e tarefas necessárias 

nas instituições educativas (definição do projeto de escola, diagnóstico de problemas, 

realização de projetos de intervenção, apoio a alunos com necessidades especiais, ligação com 

a comunidade, dinamização da formação, participação na gestão escolar, etc.) exigem, para 

um adequado desempenho profissional, múltiplas vertentes de formação de índole 

educacional.  

A experiência de várias décadas de formação de professores em Portugal e a 

investigação educacional (tanto no nosso país como no estrangeiro) mostram que esta 

formação não se pode reduzir à sua dimensão académica (aprendizagem de conteúdos 

organizados por disciplinas), mas tem de integrar uma componente prática e reflexiva. Só esta 

componente permite o reconhecimento dos principais caminhos a percorrer no contacto com o 

terreno da prática profissional e faculta experiências de formação que estimulam a 

mobilização e a integração dos conhecimentos e problemáticas por parte dos formandos e 

proporcionam o desenvolvimento da sua capacidade de compreensão do real através da 

observação e da intervenção24. Em suma, a competência do professor não se constrói por 

justaposição, mas por integração entre o saber académico, o saber prático e o saber 

transversal. Ele deve ser empreendedor 25  e ensinar a sê-lo. Isto permite-nos referir a 

importância do sistema dual e o seu reconhecimento por parte do professor como uma das 

características mais importantes e sui generis do sistema de ensino profissional. O sistema 

dual de educação (Sistema dual de educação profissional) engloba a qualificação teórica e a 

prática em contexto de trabalho, sendo que o peso da qualificação prática é superior à da 

qualificação teórica. A característica e o objetivo principal do sistema dual é conjugar 

conhecimentos teóricos com competências adquiridas no posto de trabalho. Os conhecimentos 

                                                
23 Também prevista  no referido Decreto-Lei. 
24 Este elemento essencial da formação inicial dos professores é concretizado em muitos modelos de formação existentes em 
Portugal não só pelo estágio pedagógico (com a duração de um ano), como por outras disciplinas que possibilitam o contacto 
direto com os problemas da prática profissional (denominadas por Prática Pedagógica e/ou Ações Pedagógicas de Observação 
e Análise). 
25  O empreendedorismo baseia-se no desenvolvimento de conhecimento, que deve estar sempre a incluir novas áreas 
necessárias à melhoria do desempenho das pessoas no respetivo contexto profissional, social ou pessoal. 
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adquiridos em sala de aula são cimentados e testados na prática, permanentemente ao longo 

da qualificação - estas são precisamente as características do ensino profissional. É caso para 

dizer que no ensino convencional impera a “cabeça, mais do que as mãos” (Goodson, citado 

por Rodrigues, 2011, p. 1), ao passo que no ensino profissional as mãos têm um papel 

fundamental, já que pressupõem o saber fazer, próprio do ensino profissional. Todas estas 

características exigem a aquisição das capacidades empreendedoras que podem e devem 

começar muito cedo e acompanhar todo o percurso escolar curricular. Na verdade, “todos 

temos que ter alguma faceta de empreendedor na nossa vivência diária, que se deve traduzir 

em conhecimentos, cujo aumento de intensidade proporcionará maior capacidade de 

preparação e profissionalismo” (Bucha, citado por Sousa & Machado, 2009, p. 8). 

Entre as características fundamentais do empreendedor estão o entusiasmo, a capacida-

de de adaptação e a perseverança. (Redford & Scholar, 2010, p. 80). Às escolas compete 

assegurar esta política de empreendedorismo que, na verdade só é possível através de uma 

administração e gestão adequadas. Esta gestão escolar pressupõe a existência de objetivos, 

tendo como referência as suas necessidades em articulação com o projeto político-educacional 

do sistema de ensino do qual faz parte. É necessário que a escola elabore planos de trabalho 

ou planos de ação, onde são definidos os seus objetivos e sistematizados os meios para a sua 

execução, bem como os critérios de avaliação da qualidade do trabalho que realiza. Sem 

planeamento, as ações dos diversos atores da escola irão ocorrer ao sabor das circunstâncias, 

com base no improviso ou na reprodução mecânica de planos anteriores e sem avaliar os 

resultados do trabalho. Efetivamente, o planeamento da gestão escolar não pode ser 

conduzido de forma autoritária e centralizadora, uma vez que se pretende instituir uma cultura 

mais democrática e participativa nos processos desenvolvidos na escola. Por sua vez, uma 

gestão democrática não se constrói sem um planeamento participativo, que conte com o 

envolvimento dos segmentos representativos da comunidade escolar nos processos de tomada 

de decisão, bem como na definição de metas e estratégias de ação. A participação dos 

diferentes segmentos da comunidade escolar nesse processo é fator relevante para o seu 

sucesso, pois agrega ao planeamento, o compromisso e a coresponsabilidade na consecução 

de metas e objetivos definidos. No fundo, a sua correta implementação permite para além da 

gestão e organização escolar (a partir de uma liderança democrática), atenuar os conflitos, 

promover o empreendedorismo (a partir de diferentes atores) entre os quais se destaca o papel 

do professor, que por sua vez, deverá possuir uma formação adequada. 
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2.9. As Relações Escola/Meio e o Currículo Adaptado 

Ao longo do tempo, como revela a História, a sociedade viveu e continua a viver 

alterações em todos os âmbitos: político, social, económico e cultural. Estas alterações, de 

certo modo, permeiam a escola, alterando o processo educativo, bem como os seus fins e 

objetivos no intuito de se adequarem às novas exigências sociais. Nesse sentido, torna-se 

imprescindível compreender a sociedade contemporânea e as suas características, de modo a 

relacioná-la com o contexto educativo escolar. 

Compreender a missão da escola perante as novas configurações da sociedade, torna-se 

pois, essencial para avaliar a sua tarefa, diante das transformações sociais e culturais e das 

suas implicações no processo educativo atual. Desse modo, diante dos processos sociais que 

se desencadeiam na atualidade, surgem algumas questões que se referem ao processo 

educativo escolar: qual é o papel da escola? A escola está preparada para formar sujeitos 

oriundos da sociedade atual? A educação escolar compreende esses processos de 

transformação? Essas questões remetem à reflexão sobre a verdadeira missão da escola frente 

aos processos de mudança e ao contexto atual que, de maneira geral, recebe as influências das 

mudanças, passando a adquirir novos pressupostos, novos objetivos, novas conceções. Diante 

dos temas que perfazem a realidade, a educação é vista como um meio indispensável na 

constituição da sociedade e passa a ocupar um papel fundamental. Por outro lado, a escola, 

neste contexto, não pode ficar alheia às transformações sociais e culturais advindas da 

sociedade. Pelo contrário, esta pertence ao meio social e, por isso, sofre as influências do 

meio. “A escola é uma comunidade. Como parte da sociedade, ela está normalmente 

estruturada de forma a reproduzir a estrutura social” (Paim & Nodari, 2012 p. 145). 

Diante destes argumentos compreende-se que esta instituição precisa de estar preparada 

para interpretar os novos saberes, as novas configurações, possibilitando novos olhares acerca 

do conhecimento, no reconhecimento de todas as diferenças e conceções. Por sua vez, deverá 

assumir a sua posição como instituição que privilegia a inter-relação das culturas, a 

multiplicidade de diversos modos de vida e de valores. A escola, neste sentido, deve ser 

pensada e construída como um espaço de diálogo, de interlocução de culturas, de respeito à 

cultura dos alunos (e à do professor), tomando em consideração as suas formas de vida e os 

seus saberes. Além disso, deve ser pensada como uma instituição não apenas instrutiva, mas 
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uma instituição educativa no seu sentido geral, contribuindo para a formação humana dos 

sujeitos, na análise e reflexão sobre o contexto e as características da sociedade.  

Em conformidade com este aspeto, a escola contemporânea deve preocupar-se com o 

sujeito que aprende e também com quem ensina, já que interage com diferentes ferramentas e 

que convive em diferentes contextos espaciais e temporais. Além disso, deve valorizar o 

aluno como alguém que é capaz de participar da sociedade, sendo responsável pelas suas 

escolhas e pelo seu projeto de vida, enfim, que seja capaz de acompanhar as mudanças e as 

transformações. Por fim, deve oferecer situações de aprendizagem que façam o aluno pensar, 

refletir sobre o conhecimento, já que as novas configurações exigem do indivíduo adaptação 

ao mundo em constante mudança. Do mesmo modo, é necessário que a escola construa um 

currículo capaz de oferecer análise crítica e reflexão acerca das transformações espaciais e 

temporais da sociedade. Deve, assim, assumir novas configurações curriculares em 

detrimento das novas formas de saberes e estabelecer um novo formato de ensino, com o 

intuito de refletir sobre os aspectos subjacentes à sociedade, construindo um novo currículo, 

com novas metodologias capazes de suprir a fragmentação do conhecimento, a fluidez, a 

instantaneidade, a velocidade e a flexibilidade da vida contemporânea, termos usados de 

maneira muito expressiva, por diversos especialistas. Portanto, repensar a missão da escola 

perante as novas configurações torna-se necessário para que o processo educativo possa 

responder às exigências que se apresentam na atualidade, sempre com o intuito de formar um 

indivíduo capaz de refletir e agir autonomamente no contexto atual e complexo de hoje. 

Foi com base nestas considerações que procurei atuar pautando todas as atividades que 

realizei dentro deste contexto. As atividades extracurriculares desenvolvidas com os alunos na 

disciplina de Matemática procuraram, não apenas desenvolver a capacidade cognitiva dos 

alunos, como fomentar as relações da escola com o meio envolvente. 
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2.10. As Dificuldades de ser Professora 

As dificuldades enfrentadas pelo professor neste início do século XXI, período marcado 

por palavras de ordem como ‘globalização’, ‘mundialização da economia’, ‘desenvolvimento 

de competências’, ‘aprender a aprender’, são demasiadas e cabe aqui uma reflexão sobre elas. 

Por outro lado, assistimos diariamente a contestações e desânimos provocadas por mudanças 

recentes na educação, que podem ser representadas pelos sentimentos negativos despertados 

diante das circunstâncias que o processo histórico produziu em termos de educação. 

Sentimentos e atitudes tais como: desmotivação pessoal e, muitas vezes, abandono da 

profissão; insatisfações profissionais, traduzidas pelo pouco investimento e indisposição na 

busca de aperfeiçoamento; esgotamento e ‘stress’, como consequência de tensões; depressões; 

ausência de uma reflexão crítica sobre a ação profissional e outras reações que permeiam a 

prática educativa e que acabam, em vários momentos, por provocar um sentimento de auto 

depreciação. Convive-se, portanto, nos meios escolares, com a angústia sofrida pelos 

professores. 

 Por outro lado, e se pensarmos em alguns dos contextos onde os professores têm de 

atuar, percebemos o quanto esta insatisfação é significativa. Refiro-me a contextos prioritários 

onde muitas vezes a sala de aula é um mero espaço de combate. Alunos e professores parecem 

pois viver de costas voltadas. Tal não ocorre na escola onde leciono, mas como futura docente 

profissionalizada é meu dever tomar consciência desta realidade e aprender a contorná-la, 

senão eliminá-la. Quero pois deixar aqui expressa, mais uma vez, a importância da formação 

docente que deve, sem dúvida alguma, promover a articulação entre os diferentes atores 

sociais a partir de uma perfeita e adequada gestão de conflitos. Ser professora é também 

difícil quando as salas de aula estão pautadamente marcadas pela multiculturalidade crescente 

e o currículo não se encontra adaptado a esta realidade. Difícil é ainda quando o professor, 

preocupando-se pelo cumprimento curricular, se vê impossibilitado de o fazer, por falta de 

tempo, meios ou outros impedimentos próprios da dinâmica escolar. 
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“El Aprendizaje se diseña para que el alumno se 

convierta  en ciudadano independiente y 

comprenda su mundo”  

(De La Torre  et al., 2002, p. 283) 
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Considerações Finais  

A arte de ensinar, aprender e avaliar tem sofrido profundas alterações. Estas alterações 

têm vindo a acompanhar as novas exigências sociais que afetam inevitavelmente as realidades 

escolares. Hoje, sabemos que, mais do que a aquisição de saberes, o mais importante é saber 

como, e para quê, isto é, fazer uso desses saberes. Observando com detalhe as dinâmicas 

escolares percebemos que o modo de ensinar e educar os indivíduos se transformou 

significativamente. Encontramos um ensino onde o uso de diferentes instrumentos 

pedagógicos parece imprescindível. Assim, é importante dotar a escola de um conjunto de 

instrumentos que permitam ao aluno maior consciência, responsabilização e participação face 

ao seu próprio processo de ensino/aprendizagem.  

Ao professor cabe o papel de saber dirigir os seus ensinamentos por forma a assegurar a 

formação dos seus educandos. Para isso, dispõe de um sem fim de instrumentos que, estando 

ao seu serviço, o ajudarão nesta árdua tarefa. Planificar é pois um desses instrumentos. Com a 

planificação, o professor poderá determinar o caminho a percorrer sempre de forma muito 

metódica e ordenada. Mas estas estratégias só são possíveis, ou pelo menos, no nosso 

entender, serão mais facilmente alcançadas se o professor valorizar a sua formação. Queremos 

com isto dizer que defendemos a formação contínua a partir da qual este poderá reciclar-se e 

aprender mais, para posteriormente poder ensinar melhor. Nessa perspetiva, a formação 

contínua possibilita aos docentes a aquisição de novos conhecimentos tornando-os 

profissionais mais capazes de atender às exigências impostas pela sociedade. Conforme 

defende Sousa “ser professor, hoje, significa não somente ensinar determinados conteúdos, 

mas sobretudo ser um educador comprometido com as transformações da sociedade, 

permitindo aos alunos o exercício dos direitos básicos à cidadania” (Sousa, 2008, p. 42). 

A par destas conceções, não posso deixar de tecer algumas considerações finais sobre o 

meu percurso académico e profissional efetuado até ao momento. Na verdade, o me percurso 

escolar foi moroso, mas certamente necessário.  

Reconheço que este percurso académico foi essencial, pois foi a partir dele que me fui 

construindo enquanto professora. O meu gosto pela Matemática acompanhou-me desde muito 
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cedo e hoje, como adulta, reconheço que não sei viver sem esta componente. Os números 

fazem parte da minha vida e através deles a compreender melhor o mundo. Só espero 

conseguir realizar esta proeza nos meus alunos. Tenho a forte convicção de que muitos 

estiveram ausentes, mas sei que outros, aprenderam a “matematizar o real” muito por conta 

dos ensinamentos prestados.  

A minha formação superior na área da Matemática permitiu-me, em grande medida, 

nortear muitas das minhas ações pedagógicas, ajudando-me a melhorar, a construir e colocar 

em prática novas práticas facilitadoras da aprendizagem desta ciência. Procurarei estar à altura 

desta nova etapa da minha vida. A formação contínua continuará a fazer parte do meu 

crescimento enquanto docente, e jamais descurarei (como tenho vindo a fazer até então) as 

realidades dos meus alunos pois, foi muitas das vezes com base nas suas experiências e 

vivências pessoais que, muitos dos exercícios de Matemática foram realizados. Só assim, se 

combate o “bicho papão da Matemática”. 
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Apêndice A  
Um Exemplo de uma Planificação 
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CURSO: Profissional técnico de Restauração/Restaurante Bar ANO: 2º TURMA: BAR 
COMPONENTE DE FORMAÇÃO: Cientifica 
DISCIPLINA: Matemática 
ANO LETIVO: 2014/2015 DATA: 19/11/15 

PLANIFICAÇÃO DE AULA Nº6 e Nº7 do Módulo nº 3  e AULA  Nº 9 E Nº10 do Elenco 

MÓDULO Nº 3 Designação: A3- Estatística 
DURAÇÃO (min) : 90  
SITUAÇÃO 

• Turma de 18 alunos; 

• Trata-se de uma turma heterogénea na sua proveniência sócio afetiva. Independentemente desta 
realidade não há conflitualidade entre colegas ou para com o professor, denotando uma postura e 
comportamento cívicos acima da média da escola; 

• A turma é cooperativa na realização das tarefas permitindo a repetição, até à conclusão das 
mesmas, com o apoio dos colegas mais expeditos; 

• Para a Carla26 e o Tiago, tenho sempre uma tarefa adicional, pois regra geral, executam as 
tarefas propostas antes do tempo previsto para as mesmas; 

• No caso do Francisco como se trata de um aluno com alguma dificuldade de concentração, fica 
encarregue de no final da aula ajudar a elaborar o sumário; 

•  Grupo de 4 alunos (André, Manuel, Diana e Neiva) que apresentam o módulo anterior por 
recuperar, o que exige para este grupo, um apoio mais acentuado. 

CONTEÚDO 

• Moda, média e mediana. 
        . Aplicações em situações do dia a dia. 

OBJETIVOS GERAIS 

No final da aula os alunos devem saber: Resolver um exercício pratico, que retrata uma situação do dia a dia, 
calculando a moda, a média e a mediana.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Compreender  os conceitos de moda, média e mediana; 
• Calcular a moda, média e a mediana de um conjunto de dados. 

ESTRATÉGIAS 

1. ESTRATÉGIAS DE ENSINO  

Atividade 1 (12minutos) 
a) Diagnóstico de conhecimentos, através de um organizador prévio/ jogo da moeda, registo das 
frequências (3min) 
b) Realização da tarefa em grupo e sua apresentação (6 min) 
c) Feedback em função dos resultados apresentados ( avaliação formativa) (3 min) 

        Atividade 2 (52 min) 
a) Apresentação aos alunos dos conceitos de moda, média e mediana e de aplicações diretas dos 
mesmos. (10min) 
b) Identificação e esclarecimento de dúvidas em relação às situações apresentada. (5min) 

                                                
26 Os nomes utilizados nesta planificação são fictícios. 
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c) Resolução pelos alunos de um problema de escolha múltipla, em grupos de dois, devidamente 
constituídos  juntando um aluno com mais dificuldades com um aluno com mais destreza. 

Constituídos pela professora, verificar grupo a grupo o início da tarefa pedida (3min) 
d) Discussão do procedimento/resultados e conceitos que conduzem à opção certa a referir (B) 

   Momento ainda para um feedback ou seja avaliação formativa (30min) 
e) Solicitar aos alunos que individualmente registem no seu caderno os resultados obtidos. (4min)  

 

Tarefa  Adicional (se necessário): Propor um exercício de desenvolvimento, sobre moda, média e mediana. 
A professora acompanha e dá feedback na resolução do mesmo.(4min) 

 

      SÍNTESE FINAL: (8min) 

         Faz-se uma síntese da aplicação dos conceitos estudados com os alunos. 

 

      Sumários e Presenças: (6min) 

        A professora escreve o sumário com a ajuda de um aluno e regista as faltas. 

 

        Trabalhos de casa: 

        Os alunos realizam a tarefa adicional desta aula como trabalho de casa. 

        Os alunos que já a realizaram durante a aula fazem uma pesquisa na Internet sobre a matéria lecionada nesta 
aula. 

 

INDICADORES DE APRENDIZAGEM 

Dada uma situação real, calcular a moda, a média e a mediana. 

RECURSOS/MATERIAIS 

“Sebenta” da disciplina 

Um exercício prático 

Moedas 

Calculadoras 

Dados de seis faces 
AVALIAÇÃO (12min) 

CRITÉRIOS INSTRUMENTOS MECANISMOS DE 
FEEDBACK 
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DOMINIO TÉCNICO - 35% 
- Trabalho prático 
individual/grupo desde a 
análise até à respetiva 
apresentação  

- Conhecimentos do tema 
estudado e sua 
utilização/aplicação em 
situações do dia a dia 

- Atividades de enriquecimento 
(Trabalho prático individual e 
Pesquisa/apresentação de 
trabalho) 
- Atividades de recuperação 
(Fichas de trabalho com a 
finalidade de colmatar 
dificuldades) 
- Atividade adicional (Exercício 
prático) 

PARTICIPAÇÃO -  35% 
-Pertinência nas intervenções 

- Aplicação dos 
conhecimentos adquiridos 

- Método de trabalho 

- Atividades de recuperação 
(Trabalhos para casa) 

DOMINIO COMPORTAMENTAL - 25% 
- Material 

- Empenho  

- Cooperação  

- Espírito crítico e aceitação 

- Autonomia 

- Pontualidade 

- Assiduidade 

- Atividade de recuperação 
(Realização de atividades na 
sala de aula ou como trabalho de 
casa nomeadamente de pesquisa 
e apresentação) 

AUTOAVALIAÇÃO - 5% 
- Realização da auto e hétero 
avaliação 

- Através do uso TAF Polegar 
para cima, para o lado, para 
baixo. 
Pedindo desta forma que os 
alunos sinalizem se 
apreenderam bem os conceitos 
moda, média e mediana e sua 
aplicabilidade. 

 


