Resumo da reunião do Grupo de Trabalho do 3º ciclo
Data: 17-11-08 às 19 horas
Local: sede APM
Presenças: Ana Sofia Martins, Ana Vieira Lopes, Carlota Dias, Luís Barbosa, Paula
Teixeira, Sara Monteiro e Sónia Figueirinhas
A Cláudia Fialho avisou que, por motivos familiares, não poderia estar presente. Informou
ainda que o horário das reuniões lhe era inconveniente pelo que a sua presença nas
reuniões estaria, por vezes, comprometida.
O Nuno Candeias informou que, por motivos familiares, não poderia continuar a integrar o
grupo.
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A reunião
1.
1.1.

Informações
Foi enviado o documento síntese da 2ª reunião do Conselho Consultivo do
NPMATEB. Esta reunião do Conselho Consultivo do NPMATEB realizou-se a 10

de Outubro de 2008 e o documento síntese foi elaborado pelo Fernando
Nunes, representante da APM nesse conselho. A síntese elaborada pelo
Fernando foi distribuída na reunião do CNAPM realizada a 15 de Novembro 2008.
1.2.

Informações do CN
A Sara fez um relato sucinto dos assuntos discutidos no CN da APM de 15 de
Novembro. A Ordem de trabalhos da reunião do CN era a seguinte: 1.
Secretariado do Conselho Nacional; 2. Informações. 3. Definição de uma agenda
para a discussão no Conselho Nacional. 4. Comissão Nacional de Matemática. 5.
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Centro de Formação da APM. 6. Representações. (Posteriormente ver acta do
CN)
Os próximos temas a debater em futuros CN’s serão: i) Exames, ii) retenção, iii)
organização do trabalho do professor (este assunto inclui a discussão sobre o
desdobramento das turmas na disciplina de Matemática)
1.3.

Logotipo do grupo de trabalho
O assunto foi debatido via correio electrónico tendo-se concluído que não era do
agrado da maioria dos elementos do grupo, pelo que o assunto está para já
parado.

1.4.

Página do grupo
Foram trocadas algumas mensagens sobre o assunto e na reunião não foram
propostas alterações à página para além daquelas já efectuadas pela Sónia por
sugestão da Cláudia.

2.

Formação com os NPMATEB
A Ana Sofia Martins integra a Comissão Pedagógica do Centro de Formação e nessa
qualidade informou que o CF está a fazer o levantamento de acções que possam ser
disponibilizadas a outros centros de formação pelo CF da APM e também acções que
sejam realizadas de forma autónoma pelo Centro de Formação da APM.
Depois de se perceber qual a filosofia de formação do centro, o grupo do 3º ciclo
poderá disponibilizar acções de formação. Para já estará disponível para realizar
sessões práticas com a duração de cerca de 2,5 horas a realizar preferencialmente na
sede da APM, para que também seja alcançado o objectivo de dinamização da sede.
O grupo propõe ao CF que a primeira sessão se realize dia 11 de Fevereiro entre as
10h e as 12:30h sobre o tema Organização e tratamento de Dados.
Uma sessão com a sacola do Cálculo Mental será agendada de preferência durante o
2º período. A sessão sobre o tema Álgebra será calendarizada para o 3º período.

3.

Distribuição dos elementos do grupo pelos restantes temas do programa
A Carlota irá trabalhar o tema de Álgebra Padrões e Regularidades. O trabalho
passará por colocar à discussão uma cadeia de tarefas sobre este tema. A Carlota
gostaria de utilizar o jogo como um meio de realizar algumas das tarefas a integrar
este tema.
A Sara disponibilizou-se para trabalhar com a Carlota depois de terminar a sacola do
Cálculo Mental.
O Luís Barbosa irá pensar numa cadeia de tarefas para o tema Números e
Operações.
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4.

Ponto da situação dos trabalhos: Sacola de cálculo mental e Organização e
tratamento de Dados.
Ainda não houve possibilidade de fazer as alterações propostas na reunião de 13 de
Outubro ao projecto da sacola do cálculo mental. A Ana Vieira Lopes, a Sara e a
Cláudia irão proceder às alterações. A nova versão será discutida via correio
electrónico de modo a que na próxima reunião (5 de Janeiro) uma versão já discutida
seja finalizada e entregue posteriormente ao gabinete de edição.
Na próxima reunião será discutida a primeira proposta de cadeia de tarefas sobre o
tema Organização e tratamento de dados. É imprescindível que as propostas sejam
enviadas algum tempo antes a todos os elementos para que se possam discutir de
forma mais aprofundada.

5.

Representante do grupo no CN.
A Ana Sofia Martins passará a ir ao CN da APM, por indicação deste grupo de
trabalho. A Sara solicitou a possibilidade da sua substituição por não se sentir muito
confortável nesse papel.

No final da reunião foi referida a possibilidade de ser vantajoso alterar a coordenação do
grupo de trabalho. Este assunto ficou para reflexão.
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