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A modelação no ensino da matemática
Este inquérito pretende aferir se os inquiridos conhecem e utilizam a modelação no ensino da 
matemática. Os resultados deste inquérito serão analisados de forma confidencial e anónima. 

*Obrigatório

1. Idade *

2. Género *
Marcar apenas uma oval.

 Masculino

 Feminino

3. Situação Profissional *
Marcar apenas uma oval.

 Futuro Professor a estagiar

 Futuro Professor com estágio realizado

 Professor no Ativo

4. Quais os níveis de ensino que leciona? *
Assinale uma ou mais opções
Marcar tudo o que for aplicável.

Pré-escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário

.

5. Área de formação *
Marcar apenas uma oval.

 Licenciatura

 Mestrado em ensino da Educação Pré-Escolar

 Mestrado em ensino da Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico

 Mestrado em ensino do 1.º Ciclo

 Mestrado em ensino do 1.º Ciclo e ensino de Matemática e Ciências Naturais do 2.º Ciclo
Do Ensino Básico

 Mestrado em ensino do 1.º Ciclo e ensino do Português e História e Geografia de
Portugal do 2.º Ciclo do Ensino Básico

 Outra: 

6. Gosta de ensinar matemática? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não gosto nada Gosto muito
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7. Sente-se motivado para ensinar matemática? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nada motivado Muito motivado

8. Que tipo de metodologias utiliza para o
ensino da matemática? *
Pode indicar-nos algumas dessas metodologias

9. Considera que as metodologias que utiliza se ajustam a cada uma das turmas que
leciona? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim, são perfeitamente adequadas.

 Sim, embora que por vezes as tenha que ajustar.

 Não se adequam à turma

10. Por vezes os professores de matemática não utilizam diferentes metodologias, por: *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Discordo
Totalmente 2 3 4 5- Concordo

Totalmente

Receio de não cumprir o
programa
Não se sentir preparado
Falta de Preparação
académica
Os pais e encarregados de
educação não aceitam
Causa dos colegas

11. Considera a matemática útil para resolver problemas da vida real/quotidiano? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não acho útil Acho extremamente útil

12. Utiliza situações da vida real/ quotidiano para abordar questões matemáticas? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim, frequentemente.

 Sim, mas depende dos conteúdos

 Raramente

 Nunca
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13. No caso de usar situações da vida real/ quotidiano para abordar questões matemáticas
indique-nos algumas. *
 

 

 

 

 

14. Acha vantajoso utilizar problemas da realidade/ quotidiano da turma no ensino da
matemática? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não vejo qualquer vantagem Totalmente vantajoso

15. A relação da matemática com situações da realidade/quotidiano é importante porque: *
Marcar tudo o que for aplicável.

1- Discordo
Totalmente 2 3 4 Concordo Totalmente

Mostra aos alunos que é possivel
recorrer à matemática para
resolver problemas reais
Motiva os alunos
Estimula o seu raciocinio
Torna os alunos cidadãos mais
interventivos
Estimula o seu espírito crítico

16. O programa oficial de matemática /orientações curriculares incentivam-no a relacionar a
matemática com situações da vida real/quotidiano ? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não fazem sequer referencia Incentivam bastante

17. Costuma relacionar os conceitos matemáticos com as outras disciplinas/áreas? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nunca relaciono Relaciono sempre

18. Que disciplinas/áreas costuma relacionar
com a matemática?
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Com tecnologia

19. Acha vantajoso para a aprendizagem dos alunos relacionar a matemática com outras
disciplinas/áreas? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim, sem dúvida

 Sim, em alguns casos pontuais

 Não acho que traga vantagem alguma

20. Conhece o conceito de modelação matemática? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim, e recorro a ele.

 Sim, mas de forma vaga.

 Não, nunca ouvi falar

21. Qual o seu conceito de modelação matemática? *
 

 

 

 

 

22. Quais as etapas do processo de modelação
matemática? *

23. Na sua formação tomou contacto com unidades curriculares onde se abordasse o tema da
modelação matemática?
Marcar apenas uma oval.

 Sim, e realizei trabalhos

 Sim, mas não de forma aprofundada

 Não tomei contacto
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