Resumo da reunião do Grupo de Trabalho do 3º ciclo
Data: 17-07-08 às 19 horas
Local: sede da APM
Presenças: Luís Barbosa, Paula Teixeira, Sara Monteiro e Sónia Figueirinhas
A Ana Sofia avisou que, por motivos particulares, não poderia estar presente.

Assuntos abordados na reunião
- Informou-se da actualização do sítio do grupo, na internet.
- Aprovou-se o relatório de actividades.
- Fez-se um balanço positivo do processo que o grupo seguiu relativamente à 1ª
chamada do exame de 9º ano: elaborou uma proposta de correcção e um parecer
sobre a prova, de que deu conhecimento à direcção da associação e ao representante
da APM no GAVE; elaborou um resumo para enviar aos órgãos da comunicação
social; e tomou entre mãos a responsabilidade de responder aos contactos e às
perguntas de jornalistas.
- Assinalou-se a necessidade de se analisar e elaborar um parecer sobre a prova de
exame da 2ª chamada do 9º ano. Considerou-se adequado fazer a comparação entre
a prova da 1ª chamada e da 2ª.
- Avaliou-se a oportunidade de questionar o GAVE sobre a situação de desigualdade
em que ficam os alunos que fazem provas de exame tão diferentes como o que
aconteceu no caso da 1ª e 2ª chamadas das provas de exame do 9º ano. Isso
pareceu-nos tanto mais importante quanto a realidade de, neste ciclo, só realizarem
neste segundo momento a prova muito poucos alunos e em circunstâncias muito
especiais.
- Manifestou-se o agrado pelo facto do Fernando Nunes ser o representante da APM no
Conselho Consultivo do Novo Programa de Matemática do Ensino Básico da DGIDC.
- Acordou-se em que cada elemento do grupo iria analisar as propostas de sacola do 3º
ciclo e sugerir alterações, de forma a que uma versão final possa ser discutida na
próxima reunião.
Não ficou agendada nenhuma reunião para Setembro por se desconhecerem neste
momento os horários para o próximo ano lectivo dos elementos do grupo, mas ficou
acordado que, também no próximo ano, as reuniões se realizariam no espaço do Centro
de Recursos da APM, preferencialmente no mesmo dia da semana e à mesma hora, com
regularidade mensal.
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