Resumo da reunião do Grupo de Trabalho do 3º Ciclo
Data: 02-03-09 às 19 horas
Local: sede APM
Presenças: Ana Vieira Lopes, Ana Sofia Martins, Carlota Dias, Cláudia Fialho, Luís Barbosa,
Paula Teixeira, Rita Valentim, Sara Monteiro e Sónia Figueirinhas
Ordem de trabalho da reunião
1.

Organização e Tratamento de Dados

2.

Sacola do Cálculo Mental

3.

Ponto da situação de outros temas e projectos

4.

Gestão do tempo de aula

A reunião
1.

Organização e Tratamento de Dados
Relativamente à sessão do último dia 11 de Fevereiro, as dinamizadoras fizeram um
balanço positivo, referindo que os participantes se envolveram nas discussões e na
resolução das propostas de trabalho, só não estando presentes dois dos inscritos.
Realçaram que, para além disso, o objectivo de dinamizar a sede foi conseguido, e
salientaram a importância de não sócios participarem nestas sessões, como forma de
promover e divulgar o trabalho desenvolvido na nossa associação.
As dinamizadoras salientaram que o número de participantes em sessões deste tipo não
pode ultrapassar os 16, tendo em conta as condições físicas existentes.
Após a sessão e algumas discussões, pensou alterar-se algumas questões dos
enunciados, pelo que as novas versões serão posteriormente enviadas ao grupo. De
qualquer modo, essas alterações foram muito pontuais.
O documento de trabalho entregue nessa sessão foi discutido pelo grupo e, como os
elementos presentes consideraram rever-se no texto que foi escrito, não foi necessária
qualquer alteração.
Dado que a Carlota e a Rita elaboraram, na escola, tarefas de revisão e introdução a
cada um dos tópicos no âmbito do tema de Estatística, irão enviar ao grupo essas
tarefas.

2.

Sacola do Cálculo Mental
No início do mês as responsáveis pelo projecto enviaram uma nova versão da sacola.
A Paula referiu a dificuldade em analisar e comentar cada uma das versões, dada a
necessidade de avaliar o que foi escrito, tendo disponíveis os jogos, para experimentar, o
que obriga a que se possa ir à sede. Como esta esteve fechada na 2ª feira antes do
Carnaval, isso dificultou ainda mais este trabalho.

A Sónia e a Paula fizeram sugestões de alteração a esta nova versão.
O passo seguinte será feito pelo gabinete de edição da APM, depois de lhe ser entregue
a versão discutida e acordada.
3.

Ponto da situação de outros temas e projectos
O Luís, que tem trabalhado no tema Números e Operações, referiu que era importante
receber um feedback do que tem enviado ao grupo. Como já tinha sido discutido numa
outra reunião, considerou-se que é de fazer uma discussão presencial no grupo apenas
quando houver uma cadeia de tarefas e, entretanto, fazer chegar os comentários e
sugestões por correio electrónico. Em relação ao tema da Álgebra, não se dinamizará
qualquer sessão durante o 3º período, ao contrário do que inicialmente se previu. As
responsáveis por este tema, Carlota, Rita e Sara, irão trabalhar no sentido de fazer uma
proposta de cadeia de tarefas até ao início do próximo ano lectivo.
Em relação à participação do grupo nos cursos que antecedem o ProfMat, não há
qualquer proposta, tendo em conta a calendarização dos mesmos. O grupo considerou a
data de realização dos cursos, 1 e 2 de Setembro, completamente desadequada, tendo
em conta que é a data de apresentação nas escolas de todos os professores que se
apresentam a concurso e que, portanto, poderão ter de o fazer numa escola nova.

4.

Gestão do tempo de aula
Por falta de tempo, este ponto não foi abordado, tendo ficado decidido que este será o
tema central da próxima reunião.

