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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853347  - Aprendizagem e Ensino da Matemática 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 143/144 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Manuela Duarte de Oliveira e Azevedo 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125 10 45                         5       65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Desenvolver uma atitude positiva dos futuros educadores e professores dos 1º e 2º ciclos do ensino básico 
relativamente à Matemática, promovendo a autoconfiança nas suas capacidades como professores de Matemática, que inclua a 
criação de expectativas elevadas acerca do que os alunos podem aprender em Matemática; 

- Adquirir capacidades e competências, na Área da Educação Matemática, de modo a, relativamente aos seus alunos: 

- Promover a autoconfiança e o gosto pela actividade matemática (crucial nos primeiros anos de escolaridade); 

- Proporcionar uma aprendizagem baseada na compreensão dos conceitos e no desenvolvimento do raciocínio 
matemático; 

- Promover o desenvolvimento de uma compreensão progressiva da natureza da Matemática, através dos hábitos de 
trabalho; 

- Proporcionar uma visão integrada da Matemática; 

- Ajudar a interpretar a aplicabilidade e relevância da Matemática no quotidiano dos alunos e na sociedade. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Finalidades e objectivos do Ensino da Matemática 

2. O problema da motivação e da predisposição para a aprendizagem da matemática. 

3. A cultura de sala aula 

4. A natureza das tarefas para os alunos (actividades de investigação, projectos, etc.); 

5. Aprendizagem de conceitos, procedimentos e conexões matemáticas. 

6. A Matemática como resolução de problemas: 

- Classificações de problemas; 

- Diferentes formas de apresentação de problemas (oral, escrita, gráfica, etc.); 

- Fases de resolução de problemas; 

- Diferentes heurísticas de resolução de problemas; 

- Propostas de problemas. 
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7. A Matemática e a Comunicação: 

- Linguagem matemática/ linguagem da criança: 

- Comunicação na sala de aula (oral, visual, gráfica, escrita); 

- A importância da interacção social na construção do conhecimento matemático das crianças. 

8. Avaliação da aprendizagem matemática. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta unidade curricular os conteúdos visam a integração do conhecimento matemático no desenvolvimento didáctico e 
curricular de modo que os futuros profissionais de Educação nestes domínios se tornem confiantes e competentes no exercício 
do ensino da Matemática aos respectivos alunos, tendo como referência os níveis de ensino a que se destinam. 

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 

Criar dinâmicas de trabalho em colaboração entre os futuros educadores e professores dos 1º e 2º ciclos 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. 

- Promover espaços de discussão e de problematização de modo a desenvolver nos alunos, o hábito de adequar 
práticas diversificadas 

- Promover a ideia de que o desenvolvimento de conceitos matemáticos é um processo pessoal e que é facilitado 
através de diferentes abordagens. 

- Por, outro lado, as actividades a desenvolver partirão de uma exploração teórica, utilizando-se, sempre que possível, 
uma abordagem intuitiva e prática apoiada em material manipulativo adequado. Neste sentido pode-se afirmar que esta 
disciplina tem um carácter científico, pedagógico. 

AVALIAÇÃO: 

- Portefólio, elaborado por cada aluno com registo de todo o trabalho desenvolvido individualmente e/ou grupo de acordo 
com o Regulamento Escolar Interno. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

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, as metodologias utilizadas privilegiam uma componente científica do 
ensino, não descurando uma vertente didáctica que garanta a aplicabilidade destes conceitos no contexto da futura atividade 
profissional destes alunos. 

Considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação das novas gerações, estas 
metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competência ao nível de espírito crítico e de autonomia, que suscitem o 
gosto e a necessidade permanente de actualização através da formação ao longo da vida. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Portefólio, elaborado por cada aluno com registo de todo o trabalho desenvolvido individualmente e/ou grupo de acordo com o 
Regulamento Escolar Interno. 
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Inovação e Desenvolvimento Curricular. 

Moreira, D. & Oliveira, I. (2003). Iniciação à Matemática no Jardim de Infância. Lisboa: Universidade Aberta Científica Lisboa: 
APM e IIE. 
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Página 3 de 3 

 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2011/2012 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2015-09-01 


