Resumo da reunião do Grupo de Trabalho do 3º ciclo
Data: 13-10-08 às 19 horas
Local: Sede da APM
Presenças: Paula Teixeira, Sónia Figueirinhas, Cláudia Fialho, Ana Martins, Sara
Monteiro e Carlota Dias.

O projecto da sacola do cálculo mental, depois das alterações sugeridas e da
elaboração de um texto sobre mais uma estratégia para desenvolver o cálculo mental,
será finalizado, sendo necessário pedir a colaboração do gabinete de edição da APM
para definir o grafismo do mesmo.
Concluído esse processo, proceder-se-á à divulgação deste recurso, no portal da
associação.
Discutiu-se que tipo de acções o grupo poderia dinamizar no âmbito da
implementação do novo programa de Matemática do ensino básico (NPMATEB). Os
elementos do grupo mostraram disponibilidade para realizar fins de tarde dedicados
ao reajustamento do actual programa pelo que irão organizar-se em subgrupos, de
acordo com cada um dos temas do NPMATEB, de forma a discutir o programa e
pensar em materiais para a sala de aula. Na próxima reunião será feita essa divisão
em subgrupos e na seguinte irão ser apresentadas e discutidas tarefas do tema
organização e tratamento de dados.
Foi feito um resumo da última reunião do conselho consultivo criado no âmbito da
implementação do NPMATEB, tendo sido salientado que o único ponto da ordem de
trabalhos era a apresentação das turmas piloto, o que não foi feito na totalidade já
que o Ministério da Educação não dispunha dos elementos necessários para o efeito.
Além disso, foi sugerida a divulgação das informações acerca da implementação do
NPMATEB na página da DGIDC.
Depois de analisar a 2ª chamada do exame do 3º ciclo de Matemática, o grupo
considerou que é uma prova mais adequada ao fim do 3º ciclo, sendo muito diferente
da 1ª chamada.
Tendo em conta que já tinha ficado decidido que as reuniões do grupo serão à
segunda feira, pelas 19 horas, fez-se uma proposta de calendário das mesmas para o
presente ano lectivo: 17 de Novembro, 5 de Janeiro, 2 de Fevereiro, 2 de Março, 4 de
Maio, 1 de Junho.

