Resumo da reunião do Grupo de Trabalho do 3º ciclo
Data: 05-01-09 às 19 horas
Local: sede APM
Presenças: Ana Sofia Martins, Carlota Dias, Luís Barbosa, Paula Teixeira, Rita Valentim e
Sónia Figueirinhas
Ordem de trabalho da reunião
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A reunião
1.

Informações

a)

a sessão de organização e tratamento de dados já se encontra divulgada na página do
grupo e as responsáveis por esta sessão irão elaborar um resumo acerca da mesma.
Este resumo será remetido para a todos os sócios que residam na zona de Lisboa e
arredores.

b) as informações referentes à reunião do Conselho Consultivo do Novo Programa já se
encontram disponíveis na página da DGIDC.
c)

na página da DGIDC, mais precisamente na área da Matemática, encontram-se
divulgados, por ciclo, os conteúdos a leccionar aos alunos que integraram a meio do seu
percurso escolar o novo programa de Matemática.

2.

Emissão de parecer sobre Provas e Exames Nacionais
O grupo considerou que, se lhe for delegada uma vez mais esta tarefa, o processo
deverá ser em tudo semelhante ao do ano anterior, ou seja, o grupo emitirá parecer a
remeter ao GAVE e a divulgação do mesmo será também feita pelo grupo, em
articulação, como sempre, com a direcção.

3.

Coordenação do Grupo
A coordenadora Paula Teixeira manifestou novamente o seu desejo e da Ana Vieira
Lopes, de verem atribuída, a outras pessoas, a coordenação do grupo de trabalho. Como
proposta, indicou a Sónia Figueirinhas e a Ana Sofia Martins. A proposta foi aceite pelos
elementos do grupo e pelas visadas. A Sónia Figueirinhas relembrou a importância de
todos colaborarem para o bom funcionamento e dinâmica do grupo, que não resulta
apenas da coordenação. Referiu, por exemplo, a actualização e dinamização da página
do grupo e propôs que haja um maior empenho por parte dos elementos do grupo, ao

nível da participação na troca de mensagens de correio electrónico e no desenvolvimento
de algum trabalho também entre reuniões.
4.

Novo Programa.
Efectuou-se um balanço das diferentes áreas a preparar por cada elemento, de forma a
vir a elaborar-se, para cada grande tema programático, uma cadeia de tarefas
abrangendo todos os conteúdos a leccionar no ciclo.
Analisou-se e discutiu-se a proposta de cadeia de tarefas elaborada, no âmbito da
Organização e Tratamento de Dados, pela Ana Vieira Lopes, Ana Sofia Martins, Paula
Teixeira e Sónia Figueirinhas. Verificou-se que era necessário incluir mais indicações
para os professores; completar a cadeia com algumas propostas de actividade;
aprofundar alguns conteúdos e justificar a escolha das tarefas.

