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OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

• Desenvolver uma atitude positiva dos alunos relativamente à Matemática, promovendo a 

autoconfiança nas suas capacidades como professores de Matemática; 

• Demonstrar conhecimento e compreensão sobre os temas matemáticos fundamentais dos primeiros 

anos, sobre a aprendizagem destes temas e sua articulação, tendo por referência resultados da 

investigação e atuais orientações curriculares; 

• Analisar e discutir/refletir/avaliar propostas educativas de diferentes temas para o ensino da 

Matemática onde se utilizaram diversas estratégias e recursos de modo a enriquecer as 

oportunidades de aprendizagem;  

• Conceber experiências de aprendizagem da Matemática mobilizando e integrando saberes sobre o 

ensino da Matemática, recursos, conceitos, processos, procedimentos matemáticos e sua integração 

curricular; 

• Adquirir capacidades e competências, na Área da Educação Matemática, de modo a proporcionar 

uma aprendizagem baseada na compreensão dos conceitos, no desenvolvimento do raciocínio 

matemático e proporcionando uma visão integrada da Matemática. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
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1.  Finalidades e objetivos do Ensino da Matemática: análise das orientações curriculares para o Pré-

escolar, e Ensino Básico (1º e 2º Ciclo). 

2. A atividade matemática  

⎯ Processos matemáticos essenciais: resolução de problemas, raciocínio matemático e a 

comunicação matemática.  

⎯ Tarefas matemáticas e outros recursos de apoio ao ensino e aprendizagem. 

- Conexões matemáticas 

     3. Aprendizagem de conceitos e procedimentos (pré-escolar e primeiros anos de          escolaridade) e   

exploração/planificação de propostas didáticas:  

•  Números e Operações  

- Desenvolvimento do sentido de número: significado e perspetivas.  

• Geometria  

- Desenvolvimento do sentido espacial: significado e perspetivas.  

• Grandezas e medidas 

- Grandeza e medida: deslindando significados.  

• Organização e Tratamento de Dados 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Nesta unidade curricular os conteúdos visam a integração do conhecimento matemático no 

desenvolvimento didático e curricular de modo que os futuros profissionais de Educação nestes domínios 

se tornem confiantes e competentes no exercício do ensino da Matemática aos respetivos alunos, tendo 

como referência os níveis de ensino a que se destinam, bem como a compreensão de como se evolui na 

aprendizagem da Matemática de modo a poderem apoiar as crianças que frequentam os primeiros anos de 

escolaridade nesta evolução. 



Escola Superior de Educação 
Descritor Didática da Matemática 

 

 

Nível de ciclo de estudos: 

Licenciatura 
Curso: Educação Básica 
         

Por outro lado, dado que a aprendizagem, com compreensão, é indissociável do envolvimento de quem 

aprende reforça-se a articulação dos temas com a resolução de situações problemáticas, o desenvolvimento 

do raciocínio e a reflexão sobre os processos envolvidos. Através desta forma, espera-se contribuir para o 

crescimento científico e pedagógico de futuros profissionais responsáveis pelo ensino e aprendizagem da 

Matemática 

No cumprimento do DL n.º 43/2007 art. 15º, esta Unidade Curricular surge no âmbito da Formação em 

Didáticas Específicas. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As aulas desta unidade curricular terão, sobretudo, um caráter teórico-prático. Privilegiar-se-á uma 

metodologia de trabalho baseada na resolução de problemas e na sua discussão, de modo a que a informação 

teórica seja mobilizada em situações de cariz prático e reciprocamente. Neste âmbito, é fundamental o 

envolvimento e implicação dos estudantes nas tarefas propostas e devem ser criadas dinâmicas de trabalho 

de forma a desenvolver hábitos de trabalho onde os alunos possam cooperar, pesquisar e comunicar, com 

vista a um investimento continuado no ensino da Matemática e, ainda, promover a ideia de que o 

desenvolvimento de conceitos matemáticos é um processo pessoal e que é facilitado através de diferentes 

abordagens. 

Os processos de trabalho incluem, ainda, a análise e discussão de documentos; episódios de aula e 

produções de alunos; exploração e discussão de tarefas matemáticas e das suas potencialidades educativas; 

exploração de alguns sites sobre a temática; elaboração de trabalhos de grupo temáticos. 

A avaliação consta de um Portefólio, elaborado individualmente e/ou grupo, devidamente contextualizados 

no âmbito do Regulamento Escolar do IPBeja. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

 

   



Escola Superior de Educação 
Descritor Didática da Matemática 

 

 

Nível de ciclo de estudos: 

Licenciatura 
Curso: Educação Básica 
         

Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor do 1.º e 2.º ciclos, ao DL 

43/2007 de 22 de Fevereiro e às especificidades desta Unidade Curricular, que se insere na área da Didática, 

as metodologias utilizadas destinam-se a proporcionar aos alunos recursos que possam mobilizar no 

exercício futuro da profissão de educadores e  professores, privilegiando-se uma pedagogia onde se fomente 

a exploração e análise/ discussão de tarefas matemáticas e das suas potencialidades educativas, integrando 

assim o conhecimento matemático e o pedagógico do conteúdo matemático. 

A análise e avaliação crítica de documentos de caráter teórico-prático sobre o processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática, que serão apresentados e debatidos, em articulação com os episódios de 

aulas, ocorridos em contextos educativos, contribui assim para o desenvolvimento do conhecimento dos 

alunos, futuros profissionais de ensino, numa vertente teórica e prática e orienta-os para a sua inserção em 

contextos educativos. 

Estas metodologias e hábitos de pesquisa bibliográfica são importantes no apoio aos estudantes no estudo 

e considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação das 

novas gerações pelo que se pretende dotar estes alunos de competência ao nível de espírito crítico e de 

autonomia, que suscitem o gosto e a necessidade permanente de atualização através da formação ao longo 

da vida. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Os instrumentos de avaliação utilizados serão: trabalhos de grupo, individuais, portefólios, projeto de 

grupo, devidamente contextualizados no âmbito do Regulamento Escolar dos cursos do 1.º ciclo, em vigor 

no IPBeja. 
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