Resumo da reunião do Grupo de Trabalho do 3º Ciclo
Data: 08-06-09 às 19 horas
Local: sede APM
Presenças: Ana Sofia Martins, Carlota Dias, Luís Barbosa, Paula Teixeira, Rita Valentim e
Sara Monteiro
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A reunião
1.

Informações
A Cláudia enviou, nos últimos dias, informações sobre a Sacola do Cálculo Mental. Uma
das dúvidas que colocava é se a sacola seria para venda ou apenas para requisitar. Os
presentes concordaram que a sacola deve ser apenas para requisitar, sendo conveniente
a existência de três exemplares para esse fim.

2.

Exame de 3º ciclo
O grupo é responsável pela elaboração de uma proposta de resolução do exame e um
comentário à prova, que se disponibilizarão no portal da APM logo que possível. Os
vários elementos organizaram-se para fazer chegar um exemplar da prova mal esta
termine, à sede, onde todos se irão reunindo, resolvendo e comentando o enunciado, à
medida das possibilidades. A Ana Martins falará com os jornalistas, quando e se
existirem esses contactos.

3.

Implementação do Novo Programa de Matemática do Ensino Básico NPMATEB
O grupo discutiu os editais sobre os acompanhantes do NPMATEB. Estranhou-se que
seja um docente do 3º ciclo a acompanhar as escolas de 1º ciclo, em nome de um
acompanhamento científico adequado: e os aspectos didático-pedagógicos próprios do
1º ciclo, não são tidos em conta? Além disso, considerou-se que o número de
agrupamentos que um acompanhante pode ter à sua responsabilidade é grande demais,
tendo em conta o esforço e a disponibilidade que um acompanhamento de qualidade
exige.

4.

Perspectivas do grupo para o próximo ano lectivo

Depois de ter analisado os materiais enviados pela Carlota e pela Rita, no âmbito do
tema álgebra, a Paula é da opinião que se afastam um pouco do pretendido. Assim,
sugere que nas primeiras sessões do próximo ano lectivo sejam discutidas as referidas
propostas. A Paula irá enviar a cadeia de tarefas sobre equações que construiu no
âmbito das turmas piloto. O grupo considerou igualmente importante discutir as
alterações aos enunciados, em consequência de serem trabalhados com os alunos. A
Ana Martins irá enviar uma tarefa nestas condições. O Luís sugeriu que no próximo ano
lectivo existam reuniões em que se trabalhe apenas um dos temas, que tipo de tarefas
defendemos nesse tema, que tipo de trabalho, e outros relacionados.

