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História 
Quando e quem o construiu?

Para que servia?
...

Artes & cultura
Qual o seu valor 

patrimonial? 
...

Geografia
Onde se localiza?

Porquê este local?
… Arquitetura

Como é a planta e os alçados?
Qual é o seu estilo?

...

Matemática
Que formas tem?

Quanto mede de altura, 
largura e comprimento?

….

Meio Físico
De que materiais é feito?

Porquê?
….

Turismo
Qual o monumento mais 

icónico de Évora?
….



Exemplo 1: MatÉvora



O Templo Romano

O Templo Romano localiza-se no centro histórico da cidade de Évora.
1. Descreve como é o Templo Romano.
2. Quantas colunas observas hoje em dia no Templo? Quantas colunas 

teria o Templo quando foi construído? Explica como pensaste.
3. A partir do que observas hoje em dia do Templo Romano, faz um 

esboço de como imaginas que ele seria quando estava completo.
4. Os artistas Christo e Jeanne-Claude distinguem-se por cobrir 

grandes edifícios com com pano branco, como aconteceu no 
Palácio do Reichstag. em Berlim. Imagina que fariam o mesmo ao 
Templo Romano. De que quantidade de tecido precisariam? 

Exemplo 1: MatÉvora









Exemplo 2: MatÉvora Qual o edifício mais belo?



Igreja	de	São	Francisco,	Évora



Colégio	Espírito	Santo,	Évora



Teatro	Garcia	de	Rezende,	Évora



Será a simetria sinónimo de beleza?

Exemplo 2: MatÉvora
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Morangos saudáveisExemplo 3: EB1 da Comenda, Évora



Morangos saudáveisExemplo 3: EB1 da Comenda, Évora

https://pequenosecriativos.blogspot.com/2009/11/como-se-faz-uma-caixa-de-pasteleiro.html



Morangos saudáveisExemplo 3: EB1 da Comenda, Évora



Morangos saudáveisExemplo 3: EB1 da Comenda, Évora
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O estranho sinal de trânsito !!!!Exemplo 4: N114, Évora -> Lisboa
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Exemplo 4: N114, Lisboa -> Évora



Exemplo 4: N114, Lisboa -> Évora



Exemplo 4: N114, Lisboa -> Évora

Para si, 
qual é a diferença 

entre 2 e 2,00?



O estranho sinal de trânsito !!!!Exemplo 3: N114, Lisboa -> Évora



O estranho sinal de trânsito !!!!Exemplo 3: N114, Lisboa -> Évora



Exemplo 5: MatDance



A teia dos sonhos

O Malhão/Caminhos do Malhão

Jingle Bells/Às voltas com o Jingle Bells/
Revirando o Jingle Bells/dois ensaios/Dançando!Tumbalacatumba

As sardinhas A valsaO Malhão/Caminhos do Malhão

Jingle Bells/Às voltas com o Jingle Bells/
Revirando o Jingle Bells/dois ensaios/Dançando!

Jingle Bells/Às voltas com o Jingle Bells/
Revirando o Jingle Bells/dois ensaios/Dançando!Jingle Bells/(...)/dois ensaios/Dançando!



O Vira da Elvira

Dançando num cubo

A TroikaO Vira da Elvira A Troika

A Casaquinha Balançando...Dançando num cubo

O Vira da Elvira



Ó malhão, malhão...Exemplo 5: MatDance
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Exemplo 5: MatDance



MatÉvora
Desocultrar a 
Matemática na cidade
“olhos matemáticos”

MatÉvora
Discutir o conceito de 
beleza

Projetos de 
empreendedorismo
“Eu consigo pagar a 
ida à excursão”

Surpresa espontânea
Mas o que é isto?
Que sentido tem?

MatDance
Dar uma 
oportunidade à dança 
no currículo

Tarefa tempo limitado
turma

Tarefa em três aulas
Famílias e turma

Tarefas três meses
Alunos/turma

Polémica no FB
Turmas

Tarefas um ano letivo
Grupos/Turma

Forma
Estimativas de 
medidas
Modelos geométricos
Volumes

Simetria de reflexão
Reconhecer simetria & 
não simetria

Espaço e plano
Investigação relações
Geometria & álgebra
Modelos algébricos

Sentido dos números
Inteiros e decimais
Rigor e aproximações
Espírito crítico

Conceitos vários
Sentido e raciocínio
espacial
Representações
Resolução problemas

Cidade romana
Arquitetura
Movimento Cidadão
Preservação 
património

Arte e simetria
Simetria é beleza?
Filosofia  e estética
O belo no diferente
Bullying

Construção da caixa
Origami
Vender o produto
Agricultura biológica
Saúde pública
Empoderamento

Física e algarismos 
significativos
Preservação das 
espécies
Preconceitos raciais
Intervenção cívica

Aprender a dançar
Inteligências múltiplas
Valorização 
expressões 
Inclusão de alunos
“Sentir-se bem”
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Conexões, o quê?

• Temas/situações reais, autênticos, com potencial, abertos...

• Permitem dar a conhecer o poder das disciplinas/áreas disciplinares como 
ferramenta para intervir e interpretar a realidade quotidiana envolvente (Pierce 
& Stacey, 2006) e valorizar o papel da escola

• As conexões dissipam as barreiras com que a escola trata habitualmente as 
diferentes áreas (Roth, 2014)

Conexões, o quê?
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Conexões, o quê?

• Melhoram as atitudes dos alunos relativamente ao valor da Matemática e papel da 
Matemática (Canavarro, 2017).

• Ampliam a compreensão das ideias e dos conceitos e, consequentemente, a 
possibilidade de aprender matemática (Prieto, 2018; Canavarro et al, 2019);

• Proporcionam experiências de aprendizagem relevantes tendo em vista uma 
aprendizagem matemática integrada (atitudes, capacidades e conhecimentos).

Conexões, para quê?



MatÉvora
Desocultrar a	
Matemática	na	cidade
“olhos	matemáticos”

MatÉvora
Discutir	o conceito	de	
beleza

Projetos	de	
empreendedorismo
“Eu	consigo pagar	a	
ida	à	excursão”

Surpresa	espontânea
Mas o	que	é	isto?
Que	sentido	tem?

MatDance
Dar	uma	oportunidade	
à	dança	no	currículo

Tarefa	tempo	limitado
turma

Tarefa	em	três aulas
Famílias	e	turma

Tarefas três meses
Alunos/turma

Polémica no	FB
Turmas

Tarefas	um ano	letivo
Grupos/Turma

Forma
Estimativas de 
medidas
Modelos geométricos
Volumes

Simetria de reflexão
Reconhecer simetria & 
não simetria

Espaço e plano
Investigação relações
Geometria & álgebra
Modelos algébricos

Sentido dos números
Inteiros e decimais
Rigor e aproximações
Espírito crítico

Conceitos vários
Sentido e raciocínio
espacial
Representações
Resolução problemas

Cidade romana
Arquitetura
Movimento Cidadão
Preservação 
património

Arte e simetria
Simetria é beleza?
Filosofia  e estética
O belo no diferente
Bullying

Construção da caixa
Origami
Vender o produto
Agricultura biológica
Saúde pública
Empoderamento

Física e algarismos 
significativos
Preservação das 
espécies
Preconceitos raciais
Intervenção cívica

Aprender a dançar
Inteligências múltiplas
Valorização 
expressões 
Inclusão de alunos
“Sentir-se bem”

Conexões, o quê?

• Melhoram as atitudes dos alunos relativamente ao valor da Matemática e papel da 
Matemática (Canavarro, 2017).

• Ampliam a compreensão das ideias e dos conceitos e, consequentemente, a 
possibilidade de aprender matemática (Prieto, 2018; Canavarro et al, 2019);

• Proporcionam experiências de aprendizagem relevantes tendo em vista uma 
aprendizagem matemática integrada (atitudes, capacidades e conhecimentos).

Conexões, para quê?



• Criar oportunidade para uma  aprendizagem 
matemática relevante e adequada 

• Desenvolver a competências do aluno para o 
século XXI 

• Promover a inclusão de alunos (já excluídos)
• Valorizar os saberes escolares, combinando 

formação humanista e científica
• Reduzir o “fosso” entre a escola e a sociedade
• Tornar a escola um lugar de experiência com 

mais significado para todos (Dewey, 1906)
• Tornar a escola um local mais aprazível para 

alunos e professores — a importância do bem 
estar!

Possibilidades



Extrínsecos
— a sociedade/o sistema?
• O paradigma disciplinar dominante 

tradicional: balcanização disciplinar
• O sistema educativo: flexibilizar vs

normalizar (documentos curriculares 
com lógicas contraditórias, exames...)

• Os materiais curriculares de apoio mais 
usuais com lógica disciplinar

• O desenvolvimento curricular que 
requer colaboração entre docentes  — e 
condições para tal (tempo, horários, 
espaços, ...) 

Desafios
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Intrínsecos 
— estamos nós preparados?
• Dos nossos olhos “disciplinares” aos 

olhos “inter/transdisciplinares”...
• A nossa convicção sobre o valor das 

diferentes disciplinas: a super-hiper
matemática...

• O nosso saber profissional: pex, que 
tarefas?

• A nossa abertura para procurar ajuda no 
outro e aprender com o outro 

• A nossa predisposição para desenvolver 
as competências do professor para o 
séc XXI



Competências gerais para o século XXI

1. Pensamento crítico e resolução de problemas

2. Colaboração em rede(s)

3. Flexibilidade e adaptabilidade

4. Iniciativa e empreendorismo

5. Comunicação eficaz

6. Recolha e análise de informação

7. Curiosidade e imaginação

8. Literacia digital K. Gravemeijer, 2017

Conferência Currículo de Matemática no século XXI

Desafios
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Conferência Currículo de Matemática no século XXI

Desafios do/a professor/a do século XXI — HOJE!




