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

Informações

a)

A Paula e a Sónia fizeram sugestões de alteração ao resumo da última reunião e esta
última ficou de escrever uma nova versão e enviá-la ao grupo.

b) A Carlota, a Rita e a Sara falaram-nos do encontro Números e Cidadania - O que fazer
com tantos dados? a que foram, no dia 30 de Janeiro, na Escola BI/JI Vasco da Gama. A
ideia geral que ficou foi a de que o encontro se centrou sobretudo no projecto ALEA.
c)

O prazo para envio de artigos para o APMinformação termina no dia 8 de Fevereiro. O
grupo considerou que podia fazer-se um breve resumo e balanço da sessão sobre
organização e tratamento de dados mas, como se realiza dia 11, a Ana Martins ficou de
escrever à equipa responsável pelo boletim, a saber se pode enviar-se o texto apenas
nesse dia. Decidiu-se que, mal a Sacola esteja disponível para requisição, será divulgada
também deste modo.

d) Tendo em conta que têm sido enviadas propostas soltas, sobretudo por parte do Luís,
sobre outros temas do programa de Matemática, acordou-se que os comentários,
enunciado a enunciado, se fariam por correio electrónico e que, quando houvesse um
número de propostas que justificasse uma cadeia de tarefas, essa cadeia seria discutida
em reunião.
2.

Sacola do Cálculo Mental
Continuou sem conseguir finalizar-se este projecto. Tendo em conta a incompatibilidade
de horários dos elementos responsáveis, equacionaram-se alternativas para concluir este
trabalho. A Ana Vieira Lopes e a Sara ficaram de contactar a Cláudia para verem qual a
melhor forma de terem acesso a todos os documentos necessários, proceder-se às
últimas emendas e planificar o trabalho com o Gabinete de Edição, de modo a enviar
uma proposta final a todos os elementos do grupo. Ficou igualmente combinado que,
caso precisassem de ajuda de outros, nos dariam conta disso para podermos apoiar.

A propósito da impossibilidade da Cláudia comparecer às reuniões do grupo no horário
que foi estabelecido, equacionou-se a possibilidade de, por vezes, nos reunirmos ao
sábado, se essa calendarização permitir a presença da Cláudia nessas reuniões.
3.

Organização e Tratamento de Dados
Dado que não foi possível, antes da reunião, analisar a documentação enviada pela Ana
Vieira Lopes, Ana Martins, Paula e Sónia, as responsáveis pelo tema puseram à
discussão apenas dois novos enunciados. Foram feitas sugestões de alteração aos
enunciados e debatidos alguns aspectos relacionados com a revisão e introdução de
medidas de tendência central em sala de aula.
Devido ao número de inscritos na sessão de dia 11, propôs-se uma segunda sessão, a
realizar a 18 de Março, no mesmo local e horário.
Ponderou-se que documentos elaborar para esse dia, bem como que conteúdos propor
para análise e discussão, através de propostas de actividade. Provisoriamente,
considerou-se que devia incidir sobre leitura e interpretação de informação estatística
dada em gráfico, medidas de tendência central e as representações gráficas que, neste
ciclo, são novidade – os diagramas de caule-e-folhas e de extremos-e-quartis.

