Resumo da reunião do Grupo de Trabalho do 3º Ciclo
Data: 19-10-09 às 19 horas
Local: sede APM
Presenças: Ana Sofia Martins, Carla Gomes, Carlota Dias, Cláudia Fialho, Luís Barbosa,
Paula Teixeira e Sónia Figueirinhas
Ordem de trabalhos da reunião
1.

Informações:

 Profmat 2009
 Novo programa: reuniões conjuntas do PAM, formação, dificuldades, pontos fortes,
documentos da página da DGIDC
 Contributo para o APMi (até 6 Nov)
 Sacola do cálculo mental
2.

Agenda para 2009/2010:

 marcação de reuniões
 planeamento do trabalho a realizar ao longo do ano lectivo
A reunião
1.

Informações
Os elementos do GT3 que participaram no Profmat (Ana, Paula e Sónia) relataram como
correu o encontro, bem como a que sessões foram e que balanço delas fazem.
Os presentes resumiram como têm corrido as primeiras reuniões do Plano da
Matemática nas suas escolas/agrupamentos. Apenas o agrupamento do Luís aderiu ao
novo programa e, no caso da Ana (VL) e da Paula, continuam com turmas piloto. Foram
referidos alguns aspectos, dos quais se destacam: 1) o consenso, no grupo,
relativamente à necessidade de, sempre que possível, apresentar a página da DGIDC
em que têm sido disponibilizados materiais de apoio à implementação do programa por
haver documentos de tipos muito diversos; 2) as vantagens/desvantagens de ter
reuniões conjuntas com professores dos três ciclos de ensino, no âmbito do Plano da
Matemática.
A Ana (M) ficou de elaborar um pequeno texto sobre o trabalho do GT3, para integrar o
próximo número do APMi.
A Cláudia informou que o material da Sacola continua no Gabinete de Edição e que não
houve desenvolvimentos desde o último ponto que foi feito da situação, razão pela qual
voltará a contactar os responsáveis, para disponibilizar rapidamente este recurso da
Associação.

2.

Agenda para 2009/2010
As reuniões, para este ano lectivo, ficaram marcadas para as 19 horas de: 20 de
Novembro (6ª feira), 14 de Dezembro (2ª feira), 22 de Janeiro (6ª feira), 22 de Fevereiro

(2ª feira), 22 de Março (2ª feira), 23 de Abril (6ª feira), 14 de Maio (6ª feira) e 21 de Junho
(2ª feira).
Uma das actividades principais do grupo continuará a prender-se com o novo programa
e, para a próxima reunião, ficou agendada uma primeira discussão, dinamizada pela
Paula, sobre os números racionais. Como “trabalho de casa” ficou a seguinte questão:
como se define número racional?

