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ANEXO I – Processo de Ingresso 

 

A1. Desenho do Processo de Ingresso  
 

 

Pode visualizar-se o processo de ingresso (macro-processo) segundo o esquema seguinte: 

 

 

Processo de Regulamentação de Provas 

Decisão estratégica de 
implementar este regime de 
acesso na UML  

Reitoria 

Processo de Organização Logística de Provas 

Processo de Candidatura 

Processo de Selecção 

Processo de Normalização de Provas 

CCientífico 

OAcadémico

Processo de Prestação de Provas 

Processo de Avaliação de Provas 

Decreto-Lei 
64/2006 
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A1.1 Desenho do Processo de Regulamentação das Provas 

 

 

Decreto-Lei 
64/2006 

Definição das 
regras genéricas 

de 
desenvolvimento 
do processo  

Preparação de 
uma proposta de 
regulamento das 

provas  

Reitoria CCientífico 

OAcadémico 

CCientífico Reitoria Discussão, 
ajustamento e 
validação da 
proposta de 

regulamento das 
provas  

SAcadémicos 

Secretário OAcadémico 

3 versões 

 

CCientífico 

Aprovação do 
Júri e do 

Regulamento 
das Provas  

Promulgação do 
Regulamento das 

Provas  

Publicação do 
Regulamento das 

Provas 
Reitoria 

Site Web, Atendimento telefónico e presencial; Anúncios na Imprensa DR 
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A1.2 Desenho do Processo de Organização Logística das Provas 
 
 

Proposta da 
logística das 
provas  

OAcadémico Secretário 

Discussão, 
ajustamento e 
validação da 
proposta de 
logística das 
provas  

SAcadémicos 

Secretário OAcadémico 

Reitoria CCientífico 

Reitoria 
Divulgação da 
logística das 
provas 

Aprovação da 
logística das 
provas  

 

Informação aos Serviços Académicos e Júri 

Publicação do 
Regulamento das 

Provas 
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A1.3 Desenho do Processo de Normalização das Provas 
 

 

Júri 

OAcadémico 

Júri 
Aprovação das normas 
e critérios de aplicação 

das provas 
 

OAcadémico 

EPsicopedagogos 

OAcadémico 

Discussão, ajustamento e validação 
da proposta de normas e critérios 

de aplicação das provas  
 

Reitoria 

Instrumentos 
de aplicação 
das provas 

Preparação de 
Instrumentos de aplicação 
das provas e registo de 

resultados 

Prova 
escrita  

Instrumento de 
avaliação da 
Prova Escrita 

Testes de aptidão 
vocacional  

Guião de Entrevista 
de Pré-selecção 

CV tipo e 
Entrevista 

Instrumento de 
avaliação do CV 
e Entrevista 

 
 
 
 
 

Aplicação 
Excel para 
tratamento 
integrado 

da 
informação 

Proposta de normas e critérios de 
aplicação das provas  Regulamento 

das Provas 
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A1.4 Desenho do Processo de Candidatura 
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Inscrição nas 
provas 

OAcadémico 

SAcadémicos 

Pré-inscrição  
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selecção 
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Inscrição e Recibo 

 
Registo de 
Candidatos 

 
 
 
 
 

Aplicação 
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tratamento 
integrado da 
informação 
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A1.5 Desenho do Processo de Prestação de Provas – 1ª Etapa 

 

 

A1.6 Desenho do Processo de Avaliação de Provas – 1ª Etapa 

Identificação 

SAcadémicos 

Testes de Aptidão 
Vocacional 

 

 
 
 
 
 

Aplicação 
Excel para 
tratamento 
integrado da 
informação 

Candidato  
 

Prova Escrita 

Comissão de Júri 

EPsicopedagogos  

Avaliação dos 
Testes de Aptidão 

Vocacional 
 

Avaliação das 
Provas Escritas Comissão de Júri 

EPsicopedagogos 
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A1.7 Desenho do Processo de Prestação de Provas – 2ª Etapa 
 

 

 A1.8 Desenho do Processo de Avaliação de Provas – 2ª Etapa 

 

 

 

Identificação Entrevista Final 

Candidato
o 

 
Prova Curricular 

Comissão de Júri 

 
Informação Sobre o Candidato: resultados da 
avaliação da prova escrita e apreciação de 
resultados / recomendações resultantes dos 
testes de aptidão vocacional 

 
 
 

Aplicação 
Excel para 
tratamento 
integrado da 
informação 

Avaliação Curricular e 
da Entrevista Final  

Comissão de Júri 

Divulgação de 
resultados das  

provas 

Seriação de 
Candidatos 
Aprovados  
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A1.9 Normalização da Entrevista de Pré-Selecção 
 

A Entrevista de Pré-selecção dos Candidatos não é efectivamente uma prova de selecção. 
Mesmo um candidato aconselhado a não se inscrever pode fazê-lo.  
 
Esta Entrevista tem, no entanto, triplo objectivo: 
 

o Informação aos potenciais candidatos sobre as condições de ingresso neste 
regime e os objectivos das provas de acesso; 

o Clarificação sobre o tipo de cursos ministrados e sobre o tipo de aprendizagem 
expectável na nossa Universidade; 

o Orientação sobre a preparação para as provas; 
o Despiste de perfis manifestamente desadequados ao Ensino Superior ou aos 

Cursos ministrados na nossa Universidade e reencaminhamento eventual para 
via diversa no prosseguimento dos estudos. 

 

 
Guião de Entrevista de Pré-selecção  
 

 
o Boas vindas 
o Identificação das motivações do candidato para frequentar o Ensino Superior e 

o Curso em que se pretende inscrever 
o Identificação das razões que aponta para não ter conseguido o ingresso pela via 

regular de ensino 
 
Nesta abordagem é estimulada a conversa livre, com o candidato, para despiste de eventuais 
bloqueios de compreensão, de expressão; de capacidade de síntese; de atenção,... Caso o 
perfil seja manifestamente desadequado ao Ensino Superior ou aos Cursos ministrados na 
nossa Universidade é feito o reencaminhamento para via diversa no prosseguimento dos 
estudos. 
  
A segunda fase (casos favoráveis) é de informação e orientação: 
 

o O regime de ingresso segundo o Decreto-Lei 64/2006; 
o Como inscrever-se para as provas de acesso; 
o O processo de selecção na UML (regulamento, tipo de provas, objectivos de 

cada prova; tempos e condições de realização); 
o Que tipo de preparação é aconselhável face ao perfil do candidato (como 

superar/minorar dificuldades manifestas); 
o O que pode esperar da Universidade e do Cursos escolhido, o que se 

espera do Aluno. 
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A1.10 Normalização da Prova Escrita 
 

A prova escrita destina-se à aferição de conhecimentos e capacidades genéricas para 
“aprender” no percurso proposto para o primeiro ciclo de estudos do ensino superior. 
 
Pretende-se averiguar se o candidato possui o grau de literacia da expressão oral e escrita, 
lógica e numérica que lhe permita a comunicação expectável no ambiente que a universidade 
proporciona. 
 
A prova escrita é composta por três questões, com alíneas, tendentes a aferir as aptidões dos 
candidatos: 
 

o para a compreensão da linguagem escrita: ler e interpretar um texto distinguindo, 
seleccionando e relacionando ideias-chave com tópicos diferenciados – 
eventualmente antagónicos -  e argumentar sobre tal selecção e relacionamento; 

o para o domínio do raciocínio lógico e numérico: interpretar e comparar dados 
numéricos, analisar aparentes ou reais discrepâncias e calcular valores de variáveis 
dependentes de tais dados; 

o para a compreensão da linguagem oral - apoiada por meios mediatizados - e para a 
apresentação e argumentação livre de um tema ou ideia relacionados com o curso 
que escolheu: ouvir, reter e interpretar uma intervenção oral de curta duração (20 
minutos) – apoiada pela passagem simultânea de imagens vídeo ou apresentação 
de slides - distinguindo, seleccionando e relacionando ideias-chave com um tópico 
proposto no texto da prova e argumentar sobre tal selecção e relacionamento; 
argumentar livremente sobre um tema proposto. 

 
 
O texto base da prova é retirado de um suplemento de um periódico (jornal ou revista) 
semanal de grande difusão, cujo tema seja relacionado com a situação actual de 
desenvolvimento económico e social do país e a integração europeia.  
 
Os alunos são distribuídos por salas segundo o curso escolhido. Antes do início da prova 
escrita é feita uma exposição oral, por um docente responsável do Curso, que 
obrigatoriamente referirá o tema ou ideias acima identificados. 
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Guião da Intervenção Oral inicial  
 

 

É feita uma reunião de preparação e harmonização das intervenções, acordando-se alguns 
tópicos base, horizontais, a abordar em todas as intervenções, dado serem focados numa das 
perguntas da prova, e solicitando-se que, para além desses vectores base, cada curso 
desenvolva adequadamente tópicos da especificidade (o uso de Apresentação em Powerpoint, 
de apoio à intervenção, é aconselhado. Deve ser usada e melhorada uma apresentação tipo 
disponibilizada pelo Observatório Académico). 
 
Tópicos comuns, obrigatórios: 
 

o Boas vindas 
o O processo de Bolonha: oportunidades e responsabilidades (o Espaço Europeu 

de Ensino Superior; mobilidade, empregabilidade, inovação, adaptação à 
mudança e globalização...)  

o Como responde a UML aos desafios de Bolonha (avaliação, internacionalização, 
novas pedagogias, investigação,...) 

 
 
Tópicos específicos, diferenciados por curso. 
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A1.11 Normalização da Avaliação da Prova Escrita 
 

A prova escrita inclui três questões, com alíneas. A classificação de cada Questão é feita 
segundo dois ou três eixos (critérios) numa escala de 0 a 1. 
 

 
o A classificação segundo o Conteúdo pontua a capacidade de compreensão – 

identificação, selecção, comparação e articulação das ideias-chave – e de 
argumentação. 

o A classificação segundo a Forma/Expressão pontua a capacidade de expressão – 
vocabulário, redacção, correcção ortográfica - e a capacidade de síntese. 

o A classificação segundo a Originalidade/Diferenciação pontua a capacidade de 
diferenciar e valorizar ideias próprias face às ideias de outrém. 

o A classificação segundo o Raciocínio pontua a capacidade de argumentar sobre o 
percurso seguido para obter certo resultado e a capacidade de criticar um resultado 
inverosímil ou aparentemente inverosímil. 

o A classificação segundo o Resultado pontua a capacidade de cálculos simples, não 
assistidos por tecnologias, de apresentar os resultados correctos (em forma correcta) 
para certa questão. 

 
Os resultados são tratados automaticamente segundo 3 indicadores “Capacidade de 
Compreensão, Síntese e Distanciamento”; “Capacidade de Expressão Escrita” e “Raciocínio 
Lógico e Numérico” sendo os Candidatos aconselhados a frequentar a Unidade Curricular 
“Aprender Melhor: metodologias instrumentos e práticas” - e em particular as tutorias relativas 
à(s) sua(s) áreas de maiores dificuldades - sempre que num dos indicadores atingirem menos 
de 70%.  
 

 

Questões Classificar entre 0 e 1, segundo os critérios apontados  

Q1a  Conteúdo Forma/Expressão Originalidade/Diferenciação 

Q1b Conteúdo Forma/Expressão Originalidade/Diferenciação 

Q1c Conteúdo Forma/Expressão Originalidade/Diferenciação 

Q2a Raciocínio Resultado  

Q2b Raciocínio Resultado  

Q2c Raciocínio Resultado  

Q3a Conteúdo Forma/Expressão Originalidade/Diferenciação 

Q3b Conteúdo Forma/Expressão  
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A1.12 Normalização da Avaliação da Avaliação Curricular 
 

A prova curricular consta da apresentação de um Curriculum Vitae na forma escrita e na 
resposta às questões específicas sobre ele colocadas, pela Comissão de Júri, durante a 
Entrevista (ver Normalização da Entrevista).  
 
A classificação é feita, pela Comissão de Júri, segundo quatro eixos (critérios) numa escala de 
0 a 5. 
 

o Formação – adequação das habilitações académicas e da formação complementar ao 
ingresso no Curso Superior escolhido.  

o Profissão – adequação do percurso e da experiência profissional ao ingresso no Curso 
Superior escolhido. 

o Outras Actividades – adequação do tipo de actividades extra-profissionais e “hobbies” 
ao ingresso no Curso Superior escolhido. 

o Escolha do Curso - adequação da escolha proposta pelo Candidato, de ingresso num 
determinado Curso Superior face ao perfil exibido. 

 
Os resultados são tratados automaticamente com a seguinte ponderação:  
 

o Formação – 1  
o Profissão – 1 
o Outras Actividades – 0,5 
o Escolha do Curso – 1,5 
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A1.13 Os Testes de Aptidão Vocacional 
 

A aplicação, por uma Equipa de Psicólogos - docentes de Psicopedagogia - de uma Bateria  
Testes Normalizados de Aptidão Vocacional (Bateria PMA) permitiu a elaboração de um perfil 
vocacional de cada Candidato segundo as suas aptidões em: 
 

o V – Compreensão Verbal 
o E – Concepção Espacial 
o R – Raciocínio Lógico 
o N – Cálculo Numérico 
o F – Fluência Verbal  

 
Os resultados da cada teste são confidenciais e apenas foi fornecida à Comissão de Júri - e 
por este apresentada ao candidato - uma apreciação global sobre a adequação ou 
desadequação do perfil do candidato ao Ensino Superior e ao Curso escolhido, com eventuais 
recomendações sobre o tipo de dificuldades que enfrentará e a eventual melhor adequação a 
outro curso ou percurso escolar e profissional.  
 
As indicações destes testes não são vinculativas mas de orientação vocacional. No entanto 
são, para efeitos de avaliação do processo muito importantes porque complementares da 
avaliação da literacia da compreensão oral e escrita e do raciocínio lógico e numérico.  
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A1.14 Normalização da Entrevista 
 

A Entrevista destina-se a: 
 

o Apreciar o currículo escolar e profissional do candidato; 
o Avaliar, com o candidato, o comportamento na prova escrita, prestando particular 

atenção aos casos em que este não tenha obtido uma classificação parcial positiva 
nesta prova; 

o Apreciar, com o candidato, os resultados da bateria de testes de aptidões e avaliação 
vocacional;  

o Avaliar se o candidato dispõe dos conhecimentos e competências específicas para o 
ingresso e progressão no curso escolhido; 

o Avaliar a forma como pensa mobilizar a sua experiência profissional e de vida no novo 
percurso de aprendizagem; 

o Apreciar e discutir a disponibilidade, o empenhamento e as motivações apresentadas 
pelo candidato para a escolha do curso. 

 
No decurso da entrevista, o júri pode aconselhar ao candidato a mudança de curso. A 
classificação da Entrevista é feita, pela Comissão de Júri, segundo três eixos (critérios) numa 
escala de 0 a 5. 
 

o Motivação – grau de motivação exibido pelo Candidato para a frequência e persistência 
num percurso no Curso Superior escolhido (porque escolheu este curso? está 
consciente do tipo de trabalho e do grau de empenhamento exigido num curso 
superior? tem condições objectivas para se dedicar aos estudos e capacidade de 
gestão do tempo e dos recursos, nomeadamente do seu percurso ao longo do curso?)   

o Expressão Oral – capacidade de compreensão e de comunicação oral, adequabilidade 
da forma de expressão ao Curso superior escolhido 

o Adequação Global ao Curso escolhido - adequação da escolha proposta pelo 
Candidato, face ao perfil exibido (conhecimentos e experiência profissional e de vida - 
incluindo hábitos de leitura, empenhamento regular em actividades desportivas, 
culturais ou de relevância social, hobbies -  que o candidato considera terem-lhe dado 
mais valias que poderá implicar no curso; condições actuais profissionais e de vida e 
motivações). 

 
Os resultados são tratados automaticamente com a seguinte ponderação:  
 

o Motivação – 1  
o Expressão Oral – 1 
o Adequação Global ao Curso escolhido – 2 
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A1.15 Normalização da Valorização Final 
 

A avaliação da capacidade para a frequência do Ensino Superior integra obrigatoriamente as 
seguintes componentes: 
 

o A apreciação do currículo escolar e profissional do candidato; 
o A apreciação de uma prova escrita; 
o A apreciação de uma entrevista. 

 
As três componentes de avaliação referidas no ponto anterior são objecto de classificação 
parcial com a seguinte ponderação: 
 
 

o Currículo escolar e profissional 30% 
o Prova escrita 40% 
o Entrevista  30% 

 
 
A CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS É EXPRESSA NO INTERVALO DE 10 A 20 DA 
ESCALA NUMÉRICA INTEIRA DE 0 A 20 VALORES. OS CANDIDATOS SÃO SERIADOS POR CURSO, 
SEGUNDO A SUA PONTUAÇÃO. 
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A1.16 Recursos Humanos 
 

O processo de acesso e ingresso destes alunos envolveu um vasto número de docentes e 
trabalhadores, de Abril a Setembro, de que se dá apenas – por ora – a síntese: 
 

o Organização e Logística – 4  
o Atendimento e informação – 10  
o Pré-selecção – 3  
o Apresentação Oral e Acompanhamento das Provas Escritas – 10 
o Comissão de Júri de Avaliação das Provas Escritas – 4 
o Psicólogos em Aplicação e Avaliação dos Testes de Aptidão Vocacional - 7 
o Comissões de Júri das Entrevistas - 30 
o Júri - 7 

 
Vários dos docentes estiveram, naturalmente, envolvidos em vários dos tipos de tarefas 
apontados. 
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A1.17 Objecto de Negócio associado ao Processo de Ingresso 
 
Evidências: 

 
o Acta de Decisão de Lançamento das Provas 

 
o Acta de Nomeação de Júri 

 
o Regulamento de Provas 

 
o Publicitação do Regulamento e Aviso de abertura de Inscrições na Internet e em 

Jornais de grande tiragem 
 

o Instruções de Procedimento para o Júri – Normalização de Provas 
 

o Instruções Logísticas 
 

o Candidatura de Cliente 
 

o Resultados da Aplicação de Provas e Decisão 
 

o Publicitação das Pautas seriadas de Avaliação dos Candidatos 
 

o Informação ao Candidato e fecho da Candidatura 
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ANEXO II – Processo de Integração e Apoio ao Aluno 
 
 

A2.1 Processo de Apoio e Integração do Aluno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisão estratégica de 
implementar este apoio na UML  Reitoria 

CCientífico 

OAcadémico 

Processo de 
ingresso 

Área de 
Psicopedagogia  

Workshop Aprender a Aprender 

Aprovação  
 

Reitoria CCientífico 

Proposta de Programa de Apoio 

Programa 

Diagnósticos Avaliação 
 

PAIs 

Avaliação 
 

Tutorias 

E-learning 
Aluno 

Identificação 
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A2.2 Objecto de Negócio associado ao Processo de Apoio e Integração do Aluno 
 
Evidências: 
 

o Proposta de Lançamento da Unidade Curricular Vestibular Aprender a Aprender – 
Metodologias Instrumentos de Práticas 

 
o Programa da Unidade Curricular  

 
o Publicitação da Unidade Curricular 

 
o Site de apoio à Unidade Curricular na Plataforma de E-learning da UML 

 
o Testes de Diagnóstico, a aplicar aos Alunos 

 
o Resultados da Aplicação de Testes de Diagnóstico 

 
o Questionários de Avaliação da Acção, a preencher pelos Alunos 

 
o Resultados da Aplicação de Questionários de Avaliação da Acção 

 
o Pré-inscrições nas Tutorias 

 
o Documento de avaliação global da acção  

 
o Participação dos docentes na análise e reformulação do documento de avaliação 
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ANEXO III – Processo de Leccionação 
 

A3.1 Processo de Leccionação (Progressão e Avaliação) 
 

Reitoria CCientífico 

Processo de 
Candidatura 

Coordenação  

Coordenação 
Programa 

Actualizado 

Avaliação dos 
Alunos 

 

Avaliação da 
Docência 

 

Abertura do Ano Lectivo na UML 
Distribuição do Serviço Docente 

Processo de 
Integração e 

Apoio ao 
Aluno 

Programa de Estudos Aprovado 

Recursos 

Aprovação  
 

Docência e Apoio ao aluno 

Provas 

Questionários 

Publicitação 

Aluno 

Identificação 
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A3.2 Objecto de Negócio associado ao Processo de Leccionação 
 
Evidências: 
 

o Templates de Plano de Estudos, de Programa de Unidade Curricular e de CV de 
Docente  

 
o Planos de Estudos das Licenciaturas 

 
o Programas genéricos e actualizados (pormenorizados) das Unidades Curriculares  

 
o Publicitação dos Planos de Estudos e Programas das Unidades Curriculares, no site da 

Universidade 
 

o Sites de apoio a algumas Unidades Curriculares na Plataforma de E-learning da UML  
 

o Regulamento Geral de Avaliação da UML 
 

o Provas de Exame aplicadas aos Alunos 
 

o Resultados da Aplicação de Provas de Exame 
 

o Questionários de Avaliação da Acção, a preencher pelos Alunos 
 

o Resultados da Aplicação de Questionários de Avaliação da Acção  
 

o Documento de avaliação das acções  
 

o Participação dos docentes na análise e reformulação do documento de avaliação 
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ANEXO IV – Processo de Melhoria Contínua 

 

A4.1 Responsabilidades no Processo de Melhoria Contínua 

 
Decisão estratégica 
de implementação ou 

melhoria de 
processos e 
actividades na 
instituição. 
Avaliação. 

Reitoria 

CCientífico 

CPedagógico 

SAcadémicos 

OAcadémico 
Coordenação 

Alunos Docentes Funcionários 

Dinensino 

Processo avulso de melhoria Avaliação do Processo 
de Melhoria 
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A4.2 Objecto de Negócio associado ao Processo de Melhoria Contínua 
 
Evidências: 
 

o Informação Anual sobre a Actividade da Instituição  
 

o Estudo Estratégico 
 

o Avaliação feita pela Dinensino  
 

o Relatórios de avaliação do Processo 23+ 
 

o Caixa de Reclamações e Sugestões no site da UML 
 

o Fórum da Diversidade 
 

o Publicitação do Relatório e do Fórum no site da UML.  
 

o Acta do Conselho Científico de Avaliação do Processo 23 + e debate dos resultados do 
Estudo. 

 
o Acta do Conselho Pedagógico de Avaliação do Processo 23 + e debate dos resultados 

do Estudo. 
 

o Carta do Sr. Reitor ao Ministro da Educação sobre a Avaliação do Processo 23 + e 
sobre o debate dos resultados do Estudo. 
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ANEXO V – Análise Multilinear 

A5.1 Resultados síntese da pesquisa de Modelos Multilineares explicativos da 
variabilidade de resultados nas Unidades Curriculares da Licenciatura em 
Arquitectura 
 

Unidades Curriculares Perfil Vocacional Perfil global de entrada Reforço Contextual   

ANTROP 

R=0,53; R=0,42 

R2=0,28; R2=0,18 

p=0,69; p=0,13 

R=0,74 

R2=0,55 

p=0,04 

R=0,88 

R2=0,77 

p=0,00 

ARQANAL 

R=0,54; R=0,46 

R2=0,29; R2=0,21 

p=0,68; p=0,10 

R=0,65 

R2=0,42 

p=0,05 

R=0,88; R=0,93 

R2=0,78; R2=0,86  

p=0,00; p=0,00 

DESENH1 

R=0,79 

R2=0,62 

p=0,02 

R=0,85 

R2=0,73 

p=0,01 

R=0,83; R=0,93 

R2=0,70; R2=0,87  

p=0,00; p=0,00 

ECON 

R=0,62; R=0,52 

R2=0,39; R2=0,27 

p»0,48; p=0,055 

R=0,48 

R2=0,23 

p=0,08 

R=0,57; R=0,95 

R2=0,32; R2=0,90  

p=0,03; p=0,00 

GEOM 

R=0,72 

R2=0,51 

p=0,02 

R=0,73 

R2=0,54 

p=0,04 

R=0,83 

R2=0,69 

p=0,00 

TEOHARQ 

R=0,63; R=0,50 

R2=0,40; R2=0,25 

p=0,45; p=0,067 

R=0,72 

R2=0,52 

p=0,05 

R=0,81 

R2=0,65 

p=0,00 

CAD 

R=0,82 

R2=0,68 

p=0,01 

R=0,97 

R2=0,94 

p=0,00 

R=1,00 

R2=1,00 

p= 

SOCIO 

R=0,62; R=0,53 

R2=0,39; R2=0,28 

p=0,47; p=0,053 

R=0,73 

R2=0,54 

p=0,05 

R=0,81 

R2=0,65 

p=0,00 

 
Quadro A.5.1 - Grau de explicabilidade dos modelos múltiplos (Arquitectura) 
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A5.2 Resultados síntese da pesquisa de Modelos Multilineares explicativos da 
variabilidade de resultados nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Cinema 
 

Unidades Curriculares Perfil Vocacional Perfil global de entrada Reforço Contextual   

ENQUAD 

 
R=0,61; R=0,35 

R2=0,38; R2=0,12 
p=0,91; p=0,39 

 
R=0,91 
R2=0,85 
p=0,04 

 
R=1,00 
R2=1,00 

p= 

EGUIAO1 
R=0,66 
R2=0,44 
p=0,07 

R=0,88 
R2=0,78 
p=0,08 

R=0,92 
R2=0,85  
p=0,03 

INICFOTO 
R=1,00; R=0,60 

R2=1,00; R2=0,36 
p= ; p=0,16 

R=1,00 
R2=1,00 

p= 

R=0,99; R=0,93 
R2=0,97; R2=0,87  
p=0,01; p=0,02 

INICIMAG 
R=0,79; R=0,65 

R2=0,62; R2=0,43 
p=0,70; p=0,08 

R=1,00 
R2=1,00 

p= 

R=0,97 
R2=0,93  
p=0,00 

INTRSOM 
R=0,69; R=0,54 

R2=0,48; R2=0,29 
p=0,84; p=0,17 

R=1,00 
R2=1,00 

p= 

R=0,97 
R2=0,94 
p=0,04 

LINGP 
R=0,79; R=0,53 

R2=0,63; R2=0,29 
p=0,68; p=0,17 

R=1,00 
R2=1,00 

p= 

R=0,97 
R2=093 
p=0,00 

LITERAV 
R=0,76 
R2=0,57 
p=0,05 

R=0,76 
R2=0,57 
p=0,05 

R=0,90 
R2=082 
p=0,05 

REALIZ1 
R=0,75 
R2=0,56 
p=0,13 

R=1,00 
R2=1,00 

p= 

R=0,96 
R2=0,93 
p=0,01 

JORNAV 
R=0,99 
R2=0,99 
p=0,01 

R=1,00 
R2=1,00 

p= 

R=0,90 
R2=0,82 
p=0,05 

PPROD1 
R=0,93; R=0,63 

R2=0,87; R2=0,40 
p=0,57; p=0,13 

R=1,00 
R2=1,00 

p= 

R=0,93; R=0,99 
R2=0,87; R=0,99 
p=0,02;  p=0,00 

MONTAG1 
R=0,81 
R2=0,66 
p=0,03 

R=0,81 
R2=0,66 
p=0,03 

R=0,93; R=0,99 
R2=0,87; R=0,97 
p=0,02;  p=0,01 

HCINE1 
R=0,77; R=0,52 

R2=0,59; R2=0,27 
p=0,88; p=0,23 

 

R=1,00 
R2=1,00 

p= 

R=0,89 
R2=0,80 
p=0,07 

 
Quadro A.5.2 - Grau de explicabilidade dos modelos múltiplos (Cinema) 
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A5.3 Resultados síntese da pesquisa de Modelos Multilineares explicativos da 
variabilidade de resultados nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Direito 

 

 

Unidades Curriculares Perfil Vocacional Perfil global de entrada Reforço Contextual   

DIREITO 
CONSTITUCIONAL 

R=0,42 

R2=0,18 

p=0,04 

R=0,49 

R2=0,24 

p=0,03 

R=0,74; R=0,71 

R2=0,55; R2=0,50 

p=0,009; p=0,00 

HISTÓRIA DO DIREITO 

R=0,32; R=0,26 

R2=0,09; R2=0,07 

p=0,61; p=0,11 

R=0,58 

R2=0,34  

p=0,03 

R=0,93; R=0,88 

R2=0,87; R2=0,77   

p=0,00;  p=0,00 

INTRODUÇÃO À 
ECONOMIA 

R=0,30 

R2=0,09 

p=0,08 

R=0,58 

R2=0,33  

p=0,05 

R=0,92; R=0,88 

R2=0,85; R2=0,78  

p=0,00; p=0,00 

INTRODUÇÃO AO 
ESTUDO DO DIREITO 

R=0,31; R=0,27 

R2=0,09; R2=0,07 

p= 0,66; p=0,11 

R=0,54 

R2=0,29 

p=0,05 

R=0,87; R=0,82 

R2=0,75; R2=0,67  

p=0,00; p=0,00 

 
Quadro A.5.3 - Grau de explicabilidade dos modelos múltiplos (Direito) 
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A5.4 Resultados síntese da pesquisa de Modelos Multilineares explicativos da 
variabilidade de resultados nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Engenharia 
Informática 

Unidades Curriculares Perfil Vocacional Perfil global de entrada Reforço Contextual   

ALGPR1 
R=0,48 

R2=0,23 

p=0,19 

R=0,69 

R2=0,47 

p=0,02 

R=0,89; R=0,79  

R2=0,79; R2=0,62 

p=0,00;  p=0,00 

INTROINF 
R=0,66 

R2=0,44 

p=0,07 

R=0,60 

R2=0,36 

p=0,03 

R=0,78;  R=0,83 

R2=0,61; R2=0,69  

p=0,00;  p=0,01 

MAT1 
R=0,50 

R2=0,25 

p=0,04 

R=0,52 

R2=0,27 

p=0,04 

R=0,72 

R2=0,52  

p=0,00 

SDIG1 
R=0,65 

R2=0,43 

p=0,08 

R=0,63 

R2=0,39 

p=0,04 

R=0,89; R=0,90 

R2=0,79; R2=0,82  

p=0,00; p=0,00 

SOPER 
R=0,41 

R2=0,17 

p=0,37 

R=0,63 

R2=0,39 

p=0,03 

R=0,77; R=0,82 

R2=0,60; R2=0,68 

p=0,00; p=0,00 

MAT2 
R=0,54; R=0,39 

R2=0,30; R2=0,14 

p=0,15; p=0,05 

R=0,61; R=0,37 

R2=0,37; R2=0,14 

p=0,17; p=0,05 

R=0,84 

R2=0,70 

p=0,00 

ESTAT 
R=0,47; R=0,39 

R2=0,22; R2=0,15 

p=0,34; p=0,15 

R=0,66 

R2=0,47 

p=0,03 

R=0,95; R=0,90 

R2=0,90; R2=0,80 

p=0,00; p=0,00 

ALGPR2 
R=0,46; R=0,36 

R2=0,21; R2=0,13 

p=0,32; p=0,06 

R=0,60 

R2=0,37 

p=0,05 

R=0,83 

R2=0,69 

p=0,00 

ARQTC 
R=0,41; R=0,38 

R2=0,17; R2=0,14 

p=0,49; p=0,13 

R=0,53; R=0,46 

R2=0,28; R2=0,21 

p=0,38; p=0,04 

R=0,89 

R2=0,80 

p=0,00 

SDIG2 
R=0,48; R=0,32 

R2=0,23; R2=0,11 

p=0,29; p=0,09 

R=0,53; R=0,32 

R2=0,28; R2=0,11 

p=0,40; p=0,09 

R=0,86; R=0,83 

R2=0,75; R=0,68 

p=0,00;  p=0,00 
 

Quadro A.5.4 - Grau de explicabilidade dos modelos múltiplos (Eng. Informática) 
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A5.5 Resultados síntese da pesquisa de Modelos Multilineares explicativos da 
variabilidade de resultados nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão 

 

Unidades Curriculares Perfil Vocacional Perfil global de entrada Reforço Contextual   

CEMP 

 
R=0,57 
R2=0,32 
p=0,03 

 
R=0,57 
R2=0,33 
p=0,05 

 
R=0,90; R=0,71 

R2=0,81; R2=0,51 
p=0,04: p=0,00 

CONTG1 
R=0,70 
R2=0,49 
p=0,00 

R=0,71 
R2=0,50 
p=0,01 

R=0,89; R=0,75 
R2=0,80; R2=0,56  
p=0,00; p=0,00 

ECONO1 
R=0,73 
R2=0,53 
p=0,00 

R=0,73 
R2=0,53 
p=0,01 

R=0,92; R=0,87 
R2=0,84; R2=0,75  
p=0,00; p=0,00 

HECONS 
R=0,50 
R2=0,25 
p=0,04 

R=0,60 
R2=0,36 
p=0,11 

R=0,86; R=0,64 
R2=0,74; R2=0,41  
p=0,00; p=0,00 

INTRINF 
R=0,56 
R2=0,32 
p=0,03 

R=0,60 
R2=0,36 
p=0,04 

R=0,64 
R2=0,41 
p=0,05 

MAT1 
R=0,43 
R2=0,18 
p=0,05 

R=0,44 
R2=0,20 
p=0,04 

R=0,54; R=0,82 
R2=0,30; R2=0,68 
p=0,04; p=0,04 

CALCFIN 
R=0,52 
R2=0,28 
p=0,04 

R=0,57 
R2=0,33 
p=0,04 

R=0,87; R=0,70 
R2=0,75; R2=0,49 
p=0,01; p=0,00 

ESTAT 
R=0,62 
R2=0,38 
p=0,04 

R=0,63 
R2=0,40 
p=0,03 

R=0,95; R=0,85 
R2=0,90; R2=0,72 
p=0,00; p=0,00 

SOCIO  
R=0,42 
R2=0,17 
p=0,18 

R=0,49 
R2=0,24 
p=0,50 

R=0,93; R=0,80 
R2=0,86; R2=0,64 
p=0,00; p=0,00 

ECONO2 
R=0,48 
R2=0,23 
p=0,04 

R=0,50 
R2=0,26 
p=0,47 

R=0,95; R=0,80 
R2=0,90; R=0,65 
p=0,01;  p=0,00 

CONTG2 
R=0,59 
R2=0,35 
p=0,04 

R=0,60 
R2=0,35 
p=0,03 

R=0,94; R=0,86 
R2=0,88; R=0,74 
p=0,00;  p=0,00 

DIR1 

R=0,46 
R2=0,21 
p=0,05 

 

R=0,56 
R2=0,32 
p=0,06 

R=0,91; R=0,80 
R2=0,82; R2=0,64 
p=0,03; p=0,00  

 
Quadro A.5.5 - Grau de explicabilidade dos modelos múltiplos (Gestão) 
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A5.6 Resultados síntese da pesquisa de Modelos Multilineares explicativos da 
variabilidade de resultados nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Informática de 
Gestão 

Unidades Curriculares Perfil Vocacional Perfil global de entrada Reforço Contextual   

ALGPR1 
R=0,56 

R2=0,32 

p=0,03 

R=0,68 

R2=0,46 

p=0,04 

R=0,79; R=0,66  

R2=0,63; R2=0,43 

p=0,05; p=0,01 

INTROINF 
R=0,45 

R2=0,20 

p=0,09 

R=0,45 

R2=0,20 

p=0,09 

R=0,96;  R=0,79 

R2=0,92; R2=0,63  

p=0,02;  p=0,05 

ECONO1 
R=0,40 

R2=0,16 

p=0,39 

R=0,57 

R2=0,33 

p=0,33 

R=0,60; R=0,90 

R2=0,35; R2=0,82  

p=0,02; p=0,00 

MAT1 
R=0,40 

R2=0,16 

p=0,87 

R=0,73 

R2=0,54 

p=0,03 

R=0,77 

R2=0,59  

p=0,00 

SOPER 
R=0,42 

R2=0,18 

p=0,85 

R=0,74 

R2=0,55 

p=0,03 

R=0,77 

R2=0,59 

p=0,01 

MAT2 
R=0,63 

R2=0,40 

p=0,48 

R=0,71 

R2=0,50 

p=0,16 

R=0,94 

R2=0,88 

p=0,00 

ESTAT 
 R=0,79 

R2=0,62 

p=0,05 

R=0,73 

R2=0,53 

p=0,01 

ALGPR2 
R=0,71 

R2=0,51 

p=0,23 

R=0,67 

R2=0,45 

p=0,16 

R=1,00 

R2=1,00 

p= 

ECONO2 
R=0,56 

R2=0,31 

p=0,19 

R=0,78 

R2=0,61 

p=0,05 

R=0,90 

R2=0,82 

p=0,00 

CALCFIN 
R=0,72 

R2=0,52 

p=0,38 

R=0,71 

R2=0,51 

p=0,23 

R=1,00 

R2=1,00 

p= 
 

Quadro A.5.6 - Grau de explicabilidade dos modelos múltiplos (Inf. Gestão) 
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A5.7 Resultados síntese da pesquisa de Modelos Multilineares explicativos da 
variabilidade de resultados nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Psicopedagogia 

Unidades Curriculares Perfil Vocacional Perfil global de entrada Reforço Contextual   

ADADOS1 
R=0,49 

R2=0,24 

p=0,34 

R=0,50 

R2=0,25 

p=0,55 

R=0,86  

R2=0,74 

p=0,05 

ADADOS2 
R=0,48 

R2=0,23 

p=0,34 

R=0,49 

R2=0,24 

p=0,63 

R=0,98;  R=0,89 

R2=0,96; R2=0,78  

p=0,00;  p=0,00 

ANTROPO 
R=0,85 

R2=0,72 

p=0,00 

R=0,86 

R2=0,74 

p=0,00 

R=0,77; R=0,89 

R2=0,59; R2=0,79  

p=0,00; p=0,00 

HPEDAGO 
R=0,40 

R2=0,16 

p=0,42 

R=0,40 

R2=0,16 

p=0,42 

R=0,64 

R2=0,41  

p=0,04 

NEUROP 
R=0,66 

R2=0,44 

p=0,03 

R=0,79 

R2=0,62 

p=0,03 

R=0,92; R=0,69 

R2=0,85; R2=0,47  

p=0,00; p=0,00 

PSICOD1 
R=0,47 

R2=0,22 

p=0,37 

R=0,51 

R2=0,26 

p=0,03 

R=0,82 

R2=0,68 

p=0,01 

BIOPSI 
R=0,55 

R2=0,30 

p=0,20 

R=0,55 

R2=0,30 

p=0,05 

R=0,98; R=0,97 

R2=0,96; R2=0,94 

p=0,00; p=0,00 

PEDAGOCO 
R=0,47 

R2=0,22 

p=0,41 

R=0,51 

R2=0,26 

p=0,30 

R=0,83; R=0,92 

R2=0,77; R2=0,85 

p=0,00; p=0,00 

PSICOD2 
R=0,63 

R2=0,40 

p=0,03 

R=0,67 

R2=0,44 

p=0,02 

R=0,89; R=0,98 

R2=0,78; R2=0,96 

p=0,00; p=0,00 

INTROPSI 
R=0,56 

R2=0,32 

p=0,04 

R=0,62 

R2=0,38 

p=0,04 

R=0,97; R=0,99 

R2=0,94; R2=0,98 

p=0,00; p=0,00 
 

Quadro A.5.6 - Grau de explicabilidade dos modelos múltiplos (Psicopedagogia) 
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ANEXO VI - Glossário 

 

A6.1 Porquê este Glossário 
 
Num trabalho que se assume de natureza interdisciplinar, na confluência de Unidades 
Curriculares de desenvolvimento recente (como o é a Unidade Curricular dos Sistemas) é 
importante a clarificação do entendimento que a autora faz de termos que, à partida, sabe 
serem controversos, no contexto dos diversos escritos dos próprios autores que cita.  
 
É este o objectivo do presente anexo: o de assumir uma tomada de posição pessoal sobre o 
entendimento a fazer sobre os termos estruturantes da proposta de metodologia desenvolvida.  
 
 

A6.2 A apresentação do Glossário 
 
Dado o objectivo do Glossário entendeu-se que uma apresentação conceptualmente 
estruturada seria mais adequada, embora possa dificultar a pesquisa. No entanto, sendo 
bastante sucinta a lista a apresentar, este aspecto não parece particularmente relevante. 
 
 

A6.3  O Glossário 
 
 
Paradigma – conjunto de pressupostos e ideias basilares, que é adoptado por uma 
comunidade profissional e que permite aos seus membros partilhar ideias e trabalhar usando 
práticas comuns (KUHN, 1970). 
  

o Numa determinada época do desenvolvimento da ciência, as investigações científicas 
são orientadas e estruturadas por um paradigma, isto é, por uma visão do mundo 
(Weltanschaung), que, sendo geral, inclui não só a teoria científica dominante como 
também princípios filosóficos, uma determinada concepção metodológica, leis e 
procedimentos técnicos padronizados para resolver problemas (KUHN, 1970). 

o No período da ciência normal, a comunidade científica trabalha a partir do paradigma 
estabelecido. Procede investigando fenómenos ainda não explicados com o objectivo 
de os enquadrar na teoria dominante e de resolver pequenas ambiguidades teóricas. 

o Contudo, a acumulação de anomalias, isto é, de casos problemáticos que o paradigma 
não resolve, acaba por dar origem a períodos de crise. A estes períodos críticos dá 
Kuhn o nome de períodos de ciência extraordinária. 

 
 
Teoria – Todo o sistema de ideias, caracterizado por um certo conjunto básico (mas refutável) 
de hipóteses peculiares, que procura adequar-se a uma classe de factos, é uma teoria. 
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o Uma teoria T diz-se coerente se dela não se puder deduzir simultâneamente A e ~A. 
 

o Uma teoria T diz-se completa se para todo o enunciado A formulável em T, A ou ~A é 
demonstrável. Segundo Godel, se um sistema é não contraditório e suficientemente 
completo não se pode demonstrar nesse sistema a ausência de contradição. Isto é, não 
é possível completar um sistema. 

 
Metodologia de intervenção didáctica – teoria que suporta o conjunto de métodos de 
intervenção a conjugar no processo de progressão e avaliação, (definindo o seu âmbito, 
concepções básicas e limites de aplicabilidade) a qual, como qualquer teoria, apresenta um 
conjunto de teses (descritivas e  explicativas)  e um princípio unificador que assume a função 
sintetizante fundamental ligando as teses num todo coerente. 
 
Estrutura Matemática – constructo abstracto de natureza conjuntista1 Em geral representa-se 
por      E = {D, Ri, fj, ak} onde D é o domínio da estrutura, R e f são relações e funções em D e 
a são elementos de D. 
 
Modelo Matemático – Representação simplificadora da Realidade, que estabelece uma 
relação biunívoca entre as características e mutações observáveis que são consideradas 
relevantes do ponto de vista do Observador e os elementos de uma dada estrutura matemática 
que constitui o Modelo.    
 
Modelo Sistémico – Modelo Matemático cuja estrutura é Sistémica.   
 
Estrutura Sistémica ou Sistema – dado o universo U diz-se que S=(C,R) é um Sistema em U 
se  

1. C é uma classe de subconjuntos de U 
2. R é uma classe de relações definidas entre C e U 
3. Está definida uma relação invariante F entre S e A, sendo A o Meio Ambiente 

de S, isto é, o complemento para o universo U da união de todas as 
componentes C e sendo F a Finalidade de S. 

 
Chamam-se Componentes de S os subconjuntos c pertencentes a C. Chamam-se Relações 
de S as relações r pertencentes a R.  
 
Note-se que uma relação é invariante se as regras de formação de correspondências se 
mantêm. Assim, a definição de finalidade correspondente a “manter-se vivo” – que relaciona o 
par (Ser Vivo, Ambiente) - não exige que todas os componentes, por exemplo todas as células, 
se mantenham vivas mas sim que a resultante morte-manutenção-reposição tenha uma 
resultante de balanço global invariante, no sentido de não morto, o que levaria a diversificados 
modelos sistémicos consoante o nível descritivo/explicativo pretendido mas em que a 
finalidade global, invariante, certamente seria a resultante de miríades de relações - 
reforçadoras, antagónicas, complementares… - não invariantes.   
 
Sistema semi-fechado – dado S diz-se que é semi-fechado se: 
 

                                            
1 Admite-se como base fundamental a teoria de Conjuntos ZFC (Zermelo-Fraenkel com o axioma de escolha) sendo 
esta fundamento bastante para o tipo de modelos a construir. 
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1. Para todo o c e par X,Y de elementos de c está definida uma função distância d 
tal que  d(X,Z) ≤ d(X, Y)+d(Y,Z), d(X,Y) ≥ 0, d(X,Y) = d(Y,X) para todo o 
X,Y,Z e  d (X,Y) = 0 sse X é idêntico a Y. 

2. Para todo o c, para todo o X elemento de c e para todo o nº real r está definido 
um sistema de Vizinhanças de X como o conjunto de bolas abertas de raio r 
(conjunto de todos os Y que distam de X menos que r).  

3. Se, para todo o c se verifica que todos os elementos fronteiros F de c  
pertencem a C.  Note-se que F é elemento fronteiro se em toda e qualquer das 
vizinhanças de F há sempre pelo menos um elemento que pertence a c e um 
que lhe não pertence.  

 
Micro-sistema – Designa-se micro-sistema s de S qualquer elemento activo s de um Sistema 
S, isto é, um componente de S, inter-relacionado com outros componentes, cujo 
comportamento em S pode ser modelado como um sistema. Considera-se S como o Macro-
Sistema. A finalidade de s traduz a Função do micro-sistema em S. 
 
Modelo Sistémico Complexo ou Sistema Complexo – Modelo Sistémico cujo funcionamento 
é descrito por funções complexas (estocásticas, por exemplo). 
 
Sistema Dinâmico – a sua estrutura varia com o tempo. 
 
Sistema Integrado – não subsiste sem algumas das suas componentes e relações (de 
integridade).  
 
Sistema Semi-regulado – tem capacidade parcial de autoadaptação, face a ameaças 
externas, sendo a adaptação orientada para a manutenção das finalidades. 
 
Sistema Autopoietico – tem capacidade de se regenerar ou reproduzir 
MATURANA, H. & VARELA, F. (1980).  
 
Contexto ou Clima organizacional - percepção partilhada e duradoura, criada no seio de um 
grupo, sobre os atributos essenciais de uma dada organização. Assume também a função 
primordial de orientar o comportamento individual conformando-o com as exigências 
organizacionais. MAGALHÃES, R. (2005-2). 
 
Estratégia organizacional - Padrão coerente de acção que intervem, de forma consciente, na 
evolução permanente da organização, destinado à criação de situações onde possam ser 
criadas e sustentadas rendas económicas relativamente aos recursos utilizados, conseguidas 
através de uma definição da posição competitiva da organização, de decisões relativamente à 
escolha de opções e da criação de interligações entre actividades. MAGALHÃES, R. (2005-2) 
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ANEXO VII – Análise Qualitativa  
 

Resultados da Análise de Mensagens no Fórum da Diversidade 
 

http://www.umoderna.pt/lisboa/forum2007/entraforum.html 
. 

A7.1 Concepção e procedimentos  
 
O Fórum foi instalado na Plataforma de e-learning da Universidade Moderna.  
 
Todos os Alunos que participaram na acção de formação inicial “Aprender a Aprender, 
Metodologias Instrumentos e Práticas”, que nessa acção receberam passwords para acesso à 
plataforma de e-learning e aos materiais de apoio, foram inscritos no fórum. Foram igualmente 
inscritos todos os alunos e professores da Universidade que em algum momento já tinham 
usado a plataforma.  
 
Criou-se um grupo de user names e passwords para visitantes para ser possível a participação 
anónima.  
 
O Fórum esteve aberto durante um ano, permitindo participações anónimas ou identificadas.  
 
Foi divulgado através da Internet e presencialmente, nas últimas aulas do 1º semestre de 
todas as Licenciaturas, bem como nas aulas do início do 2º semestre e no Conselho 
Pedagógico.  
 
Registaram-se 216 participações de alunos, sendo forte enviezamento (a maioria dos 
participantes são alunos de Psicopedagogia) o que dá a estes resultados características muito 
particulares, impeditivas de generalização. 
 
Vários factores podem ter contribuído para esta situação, dos quais se referem apenas dois: 
 

o Os alunos do 1º ano, de Psicopedagogia, estão muito sensibilizados para a importância 
da Avaliação nos processos educativos; 

o Os alunos do 1º ano, de Psicopedagogia, estão muito habituados a trabalhar na 
plataforma de e-learning (têm três Unidades Curriculares que a usam intensivamente 
nas aulas); 

o O período de instabilidade institucional que se viveu nesse 2º semestre teve influência 
na desmotivação de uma maior participação.    

 
De qualquer modo consideram-se, com estas limitações, de ponderar os resultados 
alcançados. 
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ANEXO VIII – Um Projecto Prioritário subsequente 

A8. 0 Resolução de Problemas Matematizáveis - formação para superar 
dificuldades de aprendizagem – Planificação de propostos trabalhos de 
investigação 

  
Resumo 

Na Introdução (A7.1) apresenta-se e justifica-se o trabalho a desenvolver. Constatando-se que Portugal 
tem vindo, nas seis últimas décadas, a acompanhar os movimentos pedagógicos europeus, mas com 
resultados persistentemente inferiores, quer em literacia matemática, quer em resolução de problemas, 
constatando-se os efeitos gravosos  - para os indivíduos, para a economia e para a sociedade - desta 
situação, o enfoque do trabalho proposto orienta-se para a recuperação de lacunas no “pensamento 
lógico-matemático” dos adultos, activos, que pretendem aumentar a sua qualificação académica ou 
profissional,  propondo-se desenvolver um programa de formação para aquisição de competências na 
Resolução de Problemas Matematizáveis, em blended learning, suportado em metodologias 
diferenciadas segundo dois vectores – o perfil de aptidões individuais e o contexto antecedente de 
aprendizagem da matemática. Na prática tem-se em vista o desenvolvimento e teste de uma 
metodologia diferenciada, suportada por materiais e  tecnologias diversificados, aplicáveis a populações 
adultas, activas, de eventuais potenciais candidatos ao ensino superior, sendo certo que tal tipo de 
populações constituem o mais significativo segmento da população portuguesa. 
 
Refere-se que a avaliação de capacidades, à saída da acção de formação, será comparada com os 
resultados do grupo à entrada, com os resultados médios nacionais para o mesmo nível de formação 
académica, obtidos à saída do nível para o mesmo ano de formação académica, e com os indicadores 
internacionais à saída do mesmo nível, para as escolas identificadas actualmente (2003) como de 
melhores práticas, permitindo confirmar ou infirmar, para este estudo piloto, as hipóteses de partida. E 
que, sendo usada uma amostra de conveniência, embora grande,  não é possível extrapolar conclusões 
para a população mas que a confirmação, na amostra, das hipóteses colocadas, em paralelo com a 
construção e teste de um programa de formação e dos suportes metodológicos e tecnológicos 
necessários à sua aplicação, constituirá um ponto de partida seguro para uma nova fase de 
investigação, em mais larga escala, susceptível de aplicação a um grupo mais vasto, seleccionado por 
processos de amostragem aleatória e envolvendo o apoio de várias instituições e professores.  
  
Em A7.2 aborda-se a planificação dos trabalhos de investigação: tema,  problema, hipóteses, variáveis, 
método de investigação, amostragem e procedimentos de recolha e tratamento de dados e 
calendarização.  Em A7.3 incluem-se as referências bibliográficas. 
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A8. 1. Introdução 
 
 
A sociedade portuguesa sofre, há décadas, de um défice sério de competências em 
matemática, que afecta todo o desempenho económico e social e que cada vez mais se 
tornará fulcral com o desenvolvimento da sociedade do conhecimento.  
 
Se considerarmos apenas a camada jovem e reportando-nos aos resultados do  PISA (Project 
for Internacional Student Assessment) 20032, tendo sido 41 países observados  dos quais 30 
da OCDE, verifica-se a seguinte posição relativa:  
   

RANKING 2003 - PAÍSES DA OCDE 

Matemática Leitura Ciência 
1º - Finlândia (544) 1º - Finlândia (543) 1º - Finlândia (548) 
2º - Coreia (542) 2º - Coreia (534) 2º - Japão (548) 
3º - Países Baixos 
(538) 

3º - Canadá (528) 3º - Coreia (538) 

... ... ... 
27º - Portugal (466) 24º - Portugal (478) 27º - Portugal (468) 
... ... ... 
30º - México (385) 30º - México (400) 30º - México (405) 

 

Em particular sobre a Literacia em Matemática temos, comparativamente: 

 

 

Literacia em 
Matemática 

Desempenho 
médio 

Níveis muito baixos 
(iguais ou inferiores a 

1) 

Níveis altos  
(níveis 5 e 6) 

Portugal 466 30% 5% 
OCDE 500 21% 15% 

 
Podemos ainda realçar do mesmo relatório PISA 2003, que: 

o Portugal apresenta dos níveis mais baixos de percentagem de acompanhamento de 
aulas e de professores (5% em Portugal, 61% na média da OCDE).  

o Os responsáveis pelas escolas que preencheram os questionários enfatizam, mais 
fortemente que os seus colegas da área da OCDE, as expectativas baixas dos 
professores relativamente aos seus alunos, o absentismo dos professores e a 
resistência à mudança como factores com impacte negativo real nas aprendizagens 
dos alunos. 

o A qualidade das infra-estruturas físicas e dos recursos educacionais das escolas, 
avaliados pelos seus responsáveis, têm, em Portugal, um valor médio igual ao da 
OCDE e não revelam relação com o desempenho em literacia matemática. 

                                            
2 http://nces.ed.gov/surveys/pisa/ (consultado em 20060615) 
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o Os recursos públicos afectos em Portugal à educação, expressos em percentagem do 
PIB, situam-se próximo dos 6%, acima dos valores médios na UE 15, da Espanha e da 
Irlanda. Esta divergência é ainda mais acentuada nos níveis primário e secundário – 
4,7% do PIB em Portugal, contra 2,6 e 3%, respectivamente na Irlanda e na Espanha. 
O valor calculado para Portugal, cerca de 5 mil dólares em PPP, não é muito distante 
do calculado para a Finlândia - o país em primeiro lugar nos três rankings do PISA – 
5,7 milhares de dólares.  

o Na literacia matemática verificou-se a existência de diferenças entre os perfis pessoais 
dos alunos com alto nível de literacia e dos alunos com baixo nível de literacia. Assim, 
tendo por base as declarações dos alunos: i) alunos com melhor desempenho tendem 
a usar mais estratégias de elaboração e de controlo do que os seus colegas com pior 
desempenho; pelo contrário, estes últimos utilizam mais estratégias de memorização 
do que os primeiros; ii) melhores desempenhos acompanham uma maior auto-estima 
académica, um maior sentido de eficácia e menos ansiedade quando lidam com a 
Matemática; iii) melhores desempenhos estão associados a um maior sentido de 
pertença à escola e a uma atitude mais positiva face a ela; iv) melhores desempenhos 
acompanham, também, uma maior motivação para a matemática e um maior interesse 
pela Unidade Curricular. 

o Na literacia matemática verificou-se a existência de diferenças entre os perfis das 
famílias dos alunos com alto nível e com baixo nível de literacia. Os melhores 
resultados do PISA tendem a identificar-se com alunos provenientes de famílias em 
que os bens culturais, os recursos educacionais, os níveis de educação e o status 
profissional são mais elevados. 

o Na literacia matemática verificou-se a existência de diferenças entre os contextos 
escolares dos alunos com alto nível e com baixo nível de literacia. O ambiente Unidade 
Curricularr percebido pelos estudantes com piores desempenhos é avaliado mais 
positivamente do que o percebido pelos alunos com melhores resultados. São também 
os alunos menos proficientes que declaram dedicar mais tempo ao trabalho de casa e 
apreciam mais o relacionamento professor - aluno. 

o Tal como no PISA 2000, no PISA 2003 os rapazes tiveram, em média, melhores 
resultados do que as raparigas em literacia matemática. Na literacia de leitura as 
raparigas tiveram resultados superiores aos dos rapazes e em literacia científica deu-
se o inverso. Na resolução de problemas não existiu qualquer diferença entre os 
desempenhos médios de uns e de outros. 

Se considerarmos apenas a camada de jovens saídos do Ensino Secundário, conforme referia 
a Ministra da Educação de Portugal (2005) na divulgação dos resultados do PISA-2003, este é 
“um problema de enorme gravidade e tem expressão quantitativa consistentemente 
confirmada pelos resultados de outras avaliações. Alguns exemplos. Nas provas de aferição 
do 4.º ano de escolaridade, apenas 50% dos alunos obtém a classificação máxima no item 
«números e cálculo». Esta percentagem diminui para valores na ordem dos 30% nas provas 
do 6.º e 9.º ano de escolaridade, indiciando a existência de retrocessos ao longo do percurso 
escolar. Segundo os resultados da avaliação integrada conduzidos pela Inspecção-Geral de 
Educação, nos anos de 2000-2001, 1/3 dos alunos terminou o 9.º ano com reprovação a 
matemática (e 20% em português). Nos exames do 12.º ano, registaram-se, no último ano 
lectivo, 27% de reprovações em matemática.” (...)  

Por outro lado a “relação entre os resultados obtidos nas provas e a repetência mostram que 
esta contribui para alimentar o insucesso. Os alunos repetentes, apesar da retenção e a 
consequente repetição das matérias, são os que têm piores resultados, não recuperando com 
a repetição.” (…) “A repetência constitui o primeiro sinal do insucesso e do abandono escolar. 
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Devíamos olhar com atenção para esse sinal que tem, em Portugal, expressão quantitativa 
muito superior à dos outros países da UE. (…) A partir do 2.º ano de escolaridade, isto é, a 
partir dos 7 anos de idade, 15% dos nossos alunos iniciam, com a repetência, um percurso 
negativo do qual raramente recuperam. (…) Para os alunos e para as famílias, a repetência 
significa o fracasso no objectivo de aprender, a frustração de expectativas, o desencanto com 
a escola, a estigmatização e a perda progressiva de oportunidades. Para a escola, a 
repetência significa o fracasso no objectivo de ensinar e o desperdício, significa a desistência e 
o abandono dos alunos a um destino sem oportunidades. Um aluno repetente é um aluno 
abandonado, é um aluno do qual os professores foram sucessiva e progressivamente 
desistindo, um aluno cujo destino não passa mais pela escola e pela qualificação. (…) Como 
os resultados do PISA mostram, serve apenas para rotular os alunos que ficam na escola, não 
a aprender mas à espera dos 15 anos para a abandonar, sem qualquer qualificação. Vão 
depois engrossar os números, que o PISA não mostra, do emprego jovem desqualificado: o 
recenseamento de 2001 registava a existência, no mercado de trabalho, de 140 mil jovens 
com menos de 20 anos que não completaram o ensino básico, isto é, sem o 9.º ano 
completo.”3 

Mas, se verificarmos o que se passa ao nível dos trabalhadores com 30, 40 anos e mais ou 
dos gestores, vemos que a situação não é melhor, dada a deficiência na preparação em 
matemática ter tido, no passado, grau bastante semelhante.  
 
Em termos gerais, segundo os dados da OCDE4, publicados em 2005 mas com base em 
dados de 2002, 64% da força de trabalho portuguesa empregada, dos 25 aos 64 anos, tinha 
muito baixas qualificações (básico),  13% tinham o primeiro nível do secundário e 12% o 
segundo nível – contra as médias respectivamente de 14%, 17% e 22% nos países da OCDE.  
 
E “apesar dos progressos registados na evolução da população dos 20 aos 24 anos de idade 
que completou o ensino secundário, que se elevou para 49%, em 2004, o resultado situa-se 
ainda muito aquém da média da UE 15, 73,8%, e da UE 25, 76,7%, e também abaixo da 
Espanha. Este atraso relativo reflecte, em larga medida, a elevada taxa de abandono escolar 
que abrange cerca de 2/5 da população dos 18 aos 24 anos que tendo, no máximo, 
completado o 1º ciclo do ensino secundário, se encontra fora do sistema educativo ou de 
formação, o que compara com menos de 1/6 na UE 25”5.  
 
Quanto aos empresários, cerca de 41,4% dos empreendedores portugueses que em 2005 
criaram a sua empresa não possuem uma formação académica além do ensino secundário, 
segundo dados de um relatório do Observatório da Criação de Empresas.6 
 
Ao défice de escolarização e qualificação da população portuguesa acresce o facto de a  taxa 
de participação da população adulta em acções de educação/formação no último mês, ainda 
que com algumas melhorias, apresentar ainda um valor muito baixo (4.8% em Portugal, em 
2004, contra 9.9% na UE25), continuando muito aquém da meta estabelecida para 2010 
                                            
3Intervenção da Ministra da Educação na divulgação pública dos resultados do PISA-2003 
 http://www.portugal.gov.pt/Portal/Print.aspx?guid=%7BBE805BB3-57D7-42BB-B87A-D8AD34F444A8%7D 
(consultado em  20060615) 
4 OCDE, Regards sur l'éducation 2005 – Tableaux  
http://www.oecd.org/document/35/0,2340,fr_2825_495609_35321507_1_1_1_1,00.html (consultado em  20060615) 
5 A Economia Portuguesa, Ministério da Finanças, Lisboa, 2005  
http://www.dgep.pt/pteco/ptecojul05.pdf (consultado em  20060615) 
6 IAPMEI, Observatório da Criação de Empresas - Resultados do inquérito 2005 
http://www.iapmei.pt/resources/download/oce_2005.pdf?PHPSESSID=36c4bc67f346e5049e2ce1724d1cd204 
(consultado em 20060615) 
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(12.5%). Como factor positivo há que notar, no entanto, que os resultados divulgados pelo 
EUROSTAT7 indicam que 44% dos portugueses dos 25-64 anos participaram em alguma 
actividade de ALV durante 2003, contra 42% na UE.  
 
As reformas da Administração Pública, a modernização das empresas, a inovação na 
economia, a reconversão de trabalhadores para assumir novos perfis profissionais, o 
desenvolvimento da sociedade do conhecimento, debatem-se constantemente, entre nós, com 
estas baixas qualificações às quais acrescem fracas competências em literacia matemática e 
científica, em resolução de problemas (e, em menor grau, em literacia comunicacional), 
mesmo para aqueles que atingem os níveis secundários de qualificação. 
 
No ensino superior continuam a ser equilibradamente procuradas apenas as licenciaturas que 
não exigem a matemática como Unidade Curricular específica e na maior parte das escolas 
superiores não é colocada a matemática como Unidade Curricular com precedência, 
assistindo-se ao estranho facto de grande número de alunos deixarem para o último ano de 
licenciatura as matemáticas que deveriam ter feito nos primeiros anos! 
 
Por outro lado, a abertura do Ensino Superior a pessoas sem as habilitações académicas de 
acesso, iniciada com os exames ad-hoc em 1970, continuada com os exames extraordinários 
de avaliação de capacidade para acesso ao ensino superior (Portaria nº 122/94 de 24 de 
Fevereiro) teve persistentemente um diminuto sucesso, como se vê pelo quadro seguinte8:  

                                            
7 EUROSTAT, CVTS, Labour Force Survey. 
8 Fonte: Direcção-Geral do Ensino Superior, 2004, citado em Simão, J.V., Santos, J.M., Costa, A.A., Ambição para a 
excelência – A Oportunidade de Bolonha, Gradiva, Lisboa, 2005  
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Ano   
Situação dos 
Candidatos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Realizaram prova LP 3026 2762 3009 3459 3180 3227 3794 3360 
Não admitidos na prova 
LP 1956 1720 1929 2178 2045 2287 2539 2489 

Admitidos na prova LP 1070 1042 1080 1281 1135 940 1255 871 
Aprovados no exame 575 584 632 702 647 578 732 - 
    
Ora, como comenta Veiga Simão e all (2005)9 “os números globais destes alunos são irrisórios 
perante as necessidades e potencialidades da sociedade portuguesa, as percentagens de 
aprovação e ingresso manifestamente baixas, atingindo de forma constante, em cada um dos 
anos, apenas 20% dos candidatos. (…) Significa isto que esta validação de competências e 
capacidades não pode compaginar-se com uma prova de incidência escolar, como é o caso da 
“prova específica” e, de igual modo, com uma “entrevista” que se oriente, como tem sido 
tradição, para a afirmação subjectiva de uma “vocação” individual”  
 
Uma reorientação destas provas, tal como preconizado por Veiga Simão e all, segundo o 
quadro de referência da Declaração de Bolonha, foi feita com a recente promulgação do 
Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março10, que aprova as condições especiais de acesso e 
ingresso, neste nível de ensino, dos maiores de 23 anos, vindo abrir as portas a candidatos 
nessas condições, independentemente das habilitações académicas de que são titulares, 
desde que não tenham habilitação de acesso para o curso pretendido mas para quem os 
resultados das provas prestadas, que inclue a análise valorativa do curriculum profissional 
sejam suficientes. Entre estes também as dificuldades de resolução de problemas 
matematizáveis são as mais significativas. 
 
 

Aumentar a qualificação dos portugueses e garantir maiores níveis de requalificação passará 
fortemente pela melhoria das condições de aprendizagem da matemática? Qual o contexto de 

partida?  
 
É importante então conhecer qual foi o contexto de ensino das matemáticas para esta vasta 
camada da população, dos 23 aos 64, contexto que sucintamente se aborda em seguida, 
ainda que para este período não tenhamos, para já, referentes internacionais. 
 
Conforme refere Ponte (2002)11 podem citar-se “cinco períodos com enfoques distintos no 
ensino da matemática em Portugal (i) A acção pedagógica de Bento Caraça; (ii) O programa-
piloto de José Sebastião e Silva; (iii) A proposta curricular de Milfontes; (iv) O reajustamento do 

                                            
9 Simão, J.V., Santos, J.M., Costa, A.A., Ambição para a excelência – A Oportunidade de Bolonha, Gradiva, Lisboa, 
2005  
10 Regulamento de Acesso ao Ensino Superior para os maiores de 23 anos 
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/188B1378-0752-4D34-B06E-
430673CD52A1/1851/DL64_06RegulamentaoAcessoaoEnsinoSuperiorparaMaior.pdf   (consultado em  20060615) 
11 O ensino da matemática em Portugal: Uma prioridade educativa?

 

João Pedro da Ponte, Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa Texto apresentado na Conferência realizada no Seminário sobre “O Ensino da 
Matemática: Situação e Perspectivas”, promovido pelo Conselho Nacional de Educação, em Lisboa, no dia 28 de 
Novembro de 2002.  
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programa do ensino secundário; e (v) A identificação de competências essenciais no ensino 
básico. “ 
 

O  ensino das matemáticas em Portugal entre 1940 e 1960 foi marcadamente orientado pela 
mecanização e memorização. Era preciso saber de cor demonstrações de teoremas e 
“praticar”, realizando repetitivamente variantes dos mesmos exercícios, segundo o paradigma 
de Palma Fernandes.  
 
Os resultados globais neste período foram, infelizmente, estatísticamente bastante 
semelhantes aos de hoje: num “trabalho publicado nos Cadernos de Psicologia e Pedagogia 
(1958), verifica-se que a Unidade Curricular de Matemática é a que apresenta o maior número 
de notas negativas (34% no 2º ciclo do liceu, um pouco mais no 1º ciclo) (...). É curioso 
comparar estes resultados com os que têm na actualidade os alunos do 9º ano. Segundo o 
relatório Matemática 2001 (APM, 1998), em 1992/93 e 1994/95, na região de Lisboa, no fim do 
ano, a percentagem de alunos com nível inferior a 3 ou desistentes é de… 34%.”12 
 

Bento de Jesus Caraça, um dos grandes críticos do sistema de ensino da época,  coordenador 
da Secção Pedagógica da Gazeta de Matemática, contrariou vigorosamente a tradição da 
memorização e mecanização condenando um ensino incapaz de promover o espírito crítico 
dos alunos e defendendo metodologias adaptadas ao contexto económico e social, com 
perspectivas de aplicação e suportadas pelas tecnologias disponíveis: “Cada época cria e usa 
os seus instrumentos de trabalho conforme o que a técnica lhe permite; a técnica do século XX 
é muito diferente da do século XVI, quando os logaritmos apareceram como necessários para 
efectuar certos cálculos. O ensino do liceu que é, ou deve ser, para todos, deve ser orientado 
no sentido de proporcionar a todos o manejo do instrumento que a técnica nova permite.” 13

 

 

O movimento da “Matemática Moderna” – orientado, na Europa, para a renovação do sistema 
de ensino (Dieudonné, 1961) visando uma melhoria do perfil de entrada na Universidade - foi 
também seguido  em Portugal, sendo o seu mais forte lider Sebastião e Silva, que preparou os 
materiais curriculares para as novas matérias a introduzir nos 10º e 11º anos de escolaridade 
(Iniciação à Lógica, Estruturas Algébricas, Álgebra Linear, Probabilidades e Estatística) em 
articulação com as matérias tradicionais (Iniciação à Análise Infinitesimal, Trigonometria, 
Cálculo Algébrico, Geometria Analítica).  
 
As propostas de Sebastião e Silva incorporavam o espírito das Matemáticas Modernas no que 
se refere ao rigor dos conceitos e à posição fundamentadora das novas matérias – como a 
teoria de conjuntos e a lógica -  mas, para além disto, nelas há ainda que relevar o equilíbrio 
da proposta de conteúdos e a preocupação de mostrar as aplicações da matemática, sem cair 
nos extremismos da matemática como “ciência pura” ou apenas “discurso formal”, que foram 
defendidos por outros participantes do movimento. Aliás Sebastião e Silva foi um acérrimo 
defensor de métodos de aprendizagem activa, que fomentassem o diálogo entre alunos e 
professores, valorizando a intuição e estimulando os alunos à redescoberta: “A par da intuição 
e da imaginação criadora, há que desenvolver ao máximo no espírito dos alunos o poder de 
análise e o sentido crítico. Isto consegue-se, principalmente, ao tratar da definição dos 
conceitos e da demonstração dos teoremas, em que a participação do aluno deve ser umas 

                                            
12 O ensino da matemática em Portugal: Uma prioridade educativa?

 

João Pedro da Ponte, Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa Texto apresentado na Conferência realizada no Seminário sobre “O Ensino da 
Matemática: Situação e Perspectivas”, promovido pelo Conselho Nacional de Educação, em Lisboa, no dia 28 de 
Novembro de 2002. 
13 Caraça, B. J. (1942). Nota. Gazeta de Matemática, 12, 16.  
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vezes parcial (em diálogo com o professor) e outras vezes total (encarregando cada aluno de 
expor um assunto, após preparação prévia em trabalho de casa).”14   
 
Sebastião e Silva aplicou os métodos que preconizava, ele próprio, no Ensino Superior, quer 
nas Unidades Curriculares que leccionava ou dirigia, quer com a criação e animação do Centro 
de Estudos Matemáticos de Lisboa (CEML), onde se desenvolvia investigação matemática 
internacionalmente reconhecida15. 
 
Infelizmente as propostas de Sebastião e Silva para o ensino secundário já só foram aplicadas 
sem a sua participação, sendo, em grande medida, subvertidas, como se referirá. 
 
Em geral, na Europa, pode dizer-se que, sendo certo que o movimento da Matemática 
Moderna permitiu a renovação de temas e uma abordagem mais actualizada e rigorosa dos 
conceitos e mais clarificadora das interligações entre os diversos domínios teóricos e de 
aplicação, no entanto não se atingiram os objectivos finais, de melhoria do perfil de entrada 
nas Universidades. 
 
Em Portugal a generalização das propostas-piloto de Sebastião e Silva a todos os níveis de 
ensino foi feita já nos anos 70, sem a sua orientação e com clara subversão da metodologia 
que por ele fora indicada. “Nesta generalização salientou-se o que era abstracto e formal, sem 
perder de vista o cálculo. As aplicações da Matemática desapareceram por completo. Tudo o 
que remetia para o desenvolvimento da intuição, base da compreensão das ideias 
matemáticas, foi relegado para segundo plano. Os programas de Matemática portugueses dos 
anos 70 e 80 são uma curiosa mistura de Matemática formalista, no estilo moderno, com 
Matemática computacional, no estilo tradicional.”16     
 
A avaliação da aplicação destes programas ao 2º e 3º ciclos foi realizada pelo  GEP (Gabinete 
de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação), com o apoio de uma equipa sueca, 
com resultados muito fracos: “a classificação média dos alunos do 7º ano é de 13% e a dos 
alunos do 8º ano de 25%. As maiores dificuldades surgem nas questões envolvendo 
expressões algébricas e resolução de equações de 1º e 2º grau.”17

  

 

Aliás, a contestação à pedagogia proposta pelo movimento da Matemática Moderna crescia 
em muitos países desde o início dos anos 70. Muitas das críticas apontadas dirigiam-se, de 
facto, a desvios “fundamentalistas” face a esse mesmo movimento, desvios de algum modo 
semelhantes aos praticados em Portugal.  
 

                                            
14 Silva, J. S. (1964). Guia para a utilização do compêndio de Matemática (policopiado). Lisboa: Ministério da 
Educação 
15 A doutoranda, aluna do Prof. J. Sebastião e Silva em Análise Matemática, foi convidada a trabalhar no CEML 
após licenciada, e, no decurso dos trabalhos preparatórios da sua tese para Especialista do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil,  apresentou e discutiu no CEML  - e pela primeira vez em Portugal – a abordagem da escola 
Truesdell e Noll a uma fundamentação axiomática da Mecânica de Meios Contínuos (1968/69)  
16 O ensino da matemática em Portugal: Uma prioridade educativa?
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17 O ensino da matemática em Portugal: Uma prioridade educativa?
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A Morris Kline (1973) e René Thom (1973) associou-se, em Portugal, António St. Aubyn 
(1980): “Acabamos por assistir a um ensino de Matemática orientado numa óptica 
essencialmente dedutiva, focando os aspectos lógicos, privilegiando o estudo dos mais 
diversos tipos de estruturas, desde as mais “pobres” às mais ricas. A Matemática aparece aos 
olhos dos jovens como ciência acabada, artificialmente criada, sem qualquer ligação com a 
realidade. A intuição, fundamental na criatividade, que teve um papel essencial na construção 
do edifício matemático, não é estimulada. Ora, se analisarmos as diversas etapas históricas da 
evolução da Matemática, reconhecemos que a intuição teve sempre um papel capital nas 
descobertas e, portanto, no progresso matemático e que a dedução, isto é, a construção do 
edifício da Matemática a partir de um número reduzido de axiomas e definições corresponde a 
uma fase posterior de síntese.”18 
 
Face aos persistentemente maus resultados das avaliações empreendidas, a Sociedade 
Portuguesa de Matemática levou a cabo numerosos debates tendentes à revisão de 
programas e métodos de ensino, que se estenderam à comunicação social e culminaram no 
Seminário de Vila Nova de Milfontes de 1988, organizado pela APM (Associação Portuguesa 
de Matemática), onde participaram professores, matemáticos e educadores matemáticos. 
“Neste seminário destaca-se a influência das novas correntes sobre o currículo e o ensino que 
se tinham vindo a desenvolver internacionalmente, em especial as Normas do NCTM (1991), 
que já existiam em versão preliminar, bem como o livro A Experiência Matemática de Philip 
Davis e Reuben Hersh (1995)”19

.  

 

Advoga-se que “os alunos tenham uma experiência matemática genuína” e que sejam usadas 
“as possibilidades das novas tecnologias como suporte para o desenvolvimento dessa 
experiência”20. “Em consequência, são apresentadas três grandes propostas: (i) valorizar 
objectivos curriculares referentes a capacidades (resolução de problemas e raciocínio 
matemático) e atitudes positivas em relação à Matemática; (ii) dar prioridade, na sala de aula, 
a tarefas ricas e desafiantes, envolvendo resolução de problemas, explorações matemáticas, 
raciocínio e comunicação; (iii) encarar o programa e os manuais como instrumentos de 
trabalho e não como prescrições a seguir cegamente.” 21 
 

No seguimento da reforma introduzida pela Lei de Bases do Sistema Educativo, o Ministério da 
Educação lançou, no final dos anos 80, a reformulação geral de programas.  

A proposta foi elaborada por equipas nomeadas pelo Ministério da Educação maioritariamente 
formadas por professores ligados às orientações do período anterior (movimento da 
Matemática Moderna). No entanto, estas equipas foram sensíveis às novas perspectivas e 
nestes programas a resolução de problemas é revalorizada, bem como a Geometria e  admite-
se o uso das novas tecnologias “quando possível e necessário”.  

A aplicação dos programas desde 1991,  embora decorresse sem aparentes problemas no 
ensino básico, já o não foi no ensino secundário, onde foram bastante contestados 
nomeadamente por se considerarem os conteúdos demasiadamente extensos face ao tempo 

                                            
18 St. Aubyn, A. (1980). Matemática moderna em crise? Inflexão, 2, 6-12. Citado na Obra acima 
19 O ensino da matemática em Portugal: Uma prioridade educativa?
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Novembro de 2002. 
20 Os documentos preparatórios que serviram de base às discussões do seminário foram elaborados por Eduardo 
Veloso, Henrique Manuel Guimarães, João Pedro da Ponte e Paulo Abrantes 
21 idem 
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de leccionação.  Foram publicadas numerosas notas interpretativas, com diminuto sucesso. 
Finalmente foi decidido pelo Ministério da Educação proceder a reajustamentos ao programa 
curricular, cuja nova formulação foi publicada em 1997, mantendo-se a iniciação à Análise 
Infinitesimal, o Cálculo Algébrico e a Trigonometria, e com destaque para a Geometria, a 
Estatística e as Probabilidades. Pela primeira vez se propõe dar ênfase no uso das 
calculadoras gráficas.  

Um vasto período de preparação dos professores e de discussão dos seus aspectos práticos 
precedeu a implementação destes programas. Como refere Ponte (2002) “Dado o seu 
equilíbrio e o modo cuidadoso como foi posto em prática, trata-se de um dos momentos de 
desenvolvimento curricular em Matemática mais conseguidos no nosso país. Se os resultados 
dos alunos (nomeadamente nos exames do 12º ano) não são melhores, não será 
provavelmente pelo programa, mas por outras causas que é preciso identificar – nas práticas 
de ensino e de aprendizagem e nas condições que rodeiam o ensino desta Unidade Curricular 
no nosso país.” 22  

Em 1996, iniciou-se novo movimento de renovação curricular geral, desta vez com a “reflexão 
participada sobre os currículos”, depois continuada pelo “projecto de gestão flexível”, e dando 
origem à publicação do Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências essenciais (ME-
DEB, 2001). As novas orientações curriculares são agora formuladas em termos de 
competências e de tipos de experiências de aprendizagem a proporcionar aos alunos. 
Competências entendidas como saberes em acção, que integram conhecimentos, 
capacidades e atitudes a desenvolver pelos alunos por área Unidade Curricularr e por ciclo. 
Relativamente à Matemática, considera-se que “a ênfase da Matemática escolar não está na 
aquisição de conhecimentos isolados e no domínio de regras e técnicas, mas sim na utilização 
da Matemática para resolver problemas, para raciocinar e para comunicar, o que implica a 
confiança e a motivação pessoal para fazê-lo”23 (…) e, por outro lado, que a Matemática é 
“uma significativa herança cultural da humanidade e um modo de pensar e aceder ao 
conhecimento” pelo que “a razão primordial para se proporcionar uma educação matemática 
prolongada a todas as crianças e jovens é de natureza cultural” . 

Actualmente o ensino da matemática – no aspecto curricular e das metodologias – volta a 
estar na ordem do dia na comunicação social, com a contestação liderada por Nuno Crato, 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, consubstanciada no seu recente livro O 
“Eduquês” em Discurso Directo – Uma crítica da Pedagogia Romântica e Construtivista.  

No entanto, pelo que sucintamente atrás se descreve, nas últimas décadas e no que se refere 
aos programas nacionais, embora com atrasos temporais (terão sido significativos?) e com 
défices de  cobertura nacional (terão sido determinantes?) Portugal acompanhou os 
movimentos pedagógicos europeus, no que de melhor e menos bom tiveram, mas com 
resultados persistentemente inferiores. 

Da avaliação das aprendizagens decorrentes da aplicação destes programas já se referiram os 
resultados do PISA-2003. Há, no entanto, vários outros estudos internacionais (SIAEP, TIMSS 

                                            
22 O ensino da matemática em Portugal: Uma prioridade educativa?
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23 Ministério da Educação (2001). Currículo nacional para o ensino básico. Competências essenciais. Lisboa: ME-
DEB. 
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e os PISA antecedentes) todos indicando, consistente e repetidamente, deficiências graves 
nas aprendizagens dos alunos portugueses.  

Há por isso que procurar realçar as “outras causas”, não apenas ligadas aos programas. Aliás, 
a avaliação realizada no PISA 2003, ao apresentar diferenças nos perfis pessoais, nos perfis 
familiares e nos contextos escolares e sociais dos alunos e ao relacioná-los com o diferente 
desempenho, pressupõe uma investigação, mais alargada, na mesma direcção. 
 
As medidas complementares propostas no Plano Nacional de Emprego vão também nesta 
direcção. Nomeadamente no seu “desafio” Reforçar a educação e qualificação da população 
portuguesa incluem-se medidas como:  
 

o A formação contínua em matemática para os professores do 1º ciclo do ensino básico. 
o Um Programa de Complemento Educativo e Apoio Social à recuperação dos alunos 
que apresentem dificuldades na aprendizagem. 
o A Iniciativa “Novas Oportunidades”, visando tornar o 12º ano o referencial mínimo de 
formação para todos os jovens, colocando metade destes em vias profissionalizantes do 
ensino secundário e promovendo a qualificação de 1 milhão de activos, como forma de 
recuperação dos seus níveis de escolaridade e qualificação profissional. 
o A reforma do Sistema Nacional de Certificação Profissional. E do Sistema Nacional de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), alargando a sua 
intervenção no quadro da Iniciativa “Novas Oportunidades”, quer pelo alargamento do 
referencial de competências-chave aplicado no sistema ao 12º ano, quer pela criação de 
mais Centros RVCC. 
o A criação de Centros de Recursos em Conhecimento. 

 
No entanto, nas ofertas de formação do IEFP – Instituto do Emprego e da Formação 
Profissional, para Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Pessoal, para 2006, apenas se incluem 
duas localidades onde se prevê a realização de acções de Formação “Matemática para a 
Vida”: Seixal e Faro!  
 
Considera-se neste trabalho ser de acompanhar a evolução actual e prospectiva do sistema 
formal de ensino primário e secundário – cujos resultados só se repercutirão a médio prazo no 
país - mas não será esse o enfoque central da investigação proposta.  
 
Ele orienta-se, no entanto, para a recuperação de lacunas no “pensamento lógico-matemático” 
dos adultos, activos, que pretendem aumentar a sua qualificação académica ou profissional.  A 
introdução atrás exposta permite-nos identificar o contexto escolar de partida, diversificado 
consoante os grupos etários, e, com ele, o tipo de ensino a que foram submetidos.  
 

 
Para superar dificuldades, para grupos oriundos de contextos escolares diferentes, deverá 

(poderá) usar-se uma metodologia diferenciada? 
 
No âmbito do ensino formal, naturalmente que qualquer programa curricular nacional, com as 
respectivas orientações metodológicas, visa uma aplicação genérica a toda a população do 
país, pressupondo-se que se atingirão resultados médios comparativamente satisfatórios no 
contexto internacional. Mas sabemos também que o perfil pessoal, o perfil familiar e os 
contextos escolar e social  irão influenciar fortemente os resultados. 
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O Ministério da Educação propõe medidas de acompanhamento e actividades de 
recuperação24  “para combater o insucesso escolar e a saída precoce do sistema educativo.  
(…) Assim, os alunos que, após a avaliação do 1.º período [do ensino básico], revelem 
dificuldades de aprendizagem que possam comprometer o seu sucesso escolar vão beneficiar 
de um plano de recuperação, logo a partir do 2.º período. (…) Estes planos, destinados aos 
alunos que não tenham desenvolvido as competências necessárias no 1.º ciclo, ou que 
tenham obtido três ou mais níveis inferiores a três nos restantes ciclos do ensino básico, 
podem incluir não só o recurso a pedagogia diferenciada na sala de aula, como também 
programas de tutoria para apoio ao desenvolvimento de estratégias de estudo e, ainda, aulas 
de recuperação. (…) Os alunos que revelem capacidades excepcionais de aprendizagem 
também foram contemplados por estas medidas. Após a avaliação do 1.º período, cabe ao 
professor do 1.º ciclo ou ao conselho de turma nos restantes ciclos a elaboração de um plano 
de desenvolvimento que inclua actividades de enriquecimento curricular especialmente 
destinadas a estes alunos.” 
 
Preconiza-se assim uma pedagogia diferenciada, orientada para o aluno – após a detecção 
das dificuldades de aprendizagem - mas, com a massificação do ensino e a premência na 
contenção de custos, cada vez parece mais utópica uma diferenciação das condições de 
aprendizagem a proporcionar ao aluno de forma a superar as carências e potenciar as 
aptidões constatadas nas suas condições de partida. 
 
Aliás, os movimentos da pedagogia diferenciada e da escola inclusiva têm procurado, em 
Portugal, responder sobretudo às questões da diferenciação para populações portadoras de 
deficiências ou oriundas de minorias sociais. 
 
O presente trabalho propõe-se investigar a eficácia da aplicação de uma metodologia 
diferenciada segundo dois vectores – o perfil de aptidões individuais e o contexto antecedente 
de aprendizagem da Matemática – em num programa de recuperação da aquisição de 
competências de Resolução de Problemas Matematizáveis, dirigidos a adultos activos.  
 
Na prática tem-se em vista o desenvolvimento e teste de uma metodologia suportada por 
materiais e  tecnologias diversificados, aplicáveis a populações adultas, activas, de eventuais 
potenciais candidatos ao ensino superior, sendo certo que tal tipo de populações constituem o 
mais significativo segmento da população portuguesa – abarcando trabalhadores, gestores, 
pais, potenciais alunos do ensino superior ou formandos em formação contínua e ao longo da 
vida. Com efeito, supõe-se que uma pedagogia diferenciada só poderá ser compatível com a 
massificação do ensino se houver um adequado investimento em novos materiais de apoio e 
na aplicação de novas metodologias que lhe dêem o devido uso.  E que, se é certo que 
Portugal gasta muito no ensino, também é certo que o não o faz com a disponibilização dos 
recursos técnicos e tecnológicos mais adequados.   
 
A aposta no blended learning  tem, por um lado, em vista a disponibilização de recursos 
diversificados, estruturados de forma a articular os elementos comuns -  conceitos e processos 
– com a sua chamada a cenários contextuais diversos, que estabeleçam a ponte indispensável 
com o perfil do aluno e a sua experiência passada. Pressupõe também, por outro lado, ser 
indispensável a interacção pessoal directa (não mediada por computador) como apoio ao 
reforço da autoconfiança e da agilização no uso de tecnologias, em particular de recursos 
didácticos on line.  

                                            
24 Despacho Normativo n.º 50/2005 - Planos de Recuperação para alunos do Ensino Básico 
http://www.min-edu.pt/ftp/docs_stats/DN_50_05.pdf  (consultado em 20060615) 
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Como testar tal metodologia? 
 
Tal como se refere no Enquadramento do PISA 200325, a “resolução de problemas é um 
objectivo educativo central, inserido nos programas escolares de todos os países. Educadores 
e responsáveis pelas políticas educativas estão particularmente preocupados com as 
competências dos estudantes relativamente à resolução de problemas em situações da vida 
real. Tal significa compreender a informação dada, identificar as características críticas e as 
suas inter-relações, construir ou aplicar uma representação externa, resolver o problema e 
avaliar, justificar e comunicar as suas soluções.”  
 

Considera-se neste trabalho que a resolução de problemas sociais é maioritariamente 
matematizável: tendo em conta que uma das primeiras tarefas a realizar socialmente (desde 
logo ao nível do uso apropriado da língua materna) é determinar tipos e classificar, e que os 
instrumentos para o fazer se incluem na Teoria de Conjuntos / Lógica, é evidente o largo 
espectro de aplicação daquela noção. Assim sendo é clara a dicotomia: não se pode superar a 
iliteracia em resolução de problemas (matematizáveis, na sua esmagadora maioria) sem 
superar a iliteracia em modelação matemática e, em parte também inversamente. Em 
separado apenas se poderão obter melhorias muito parcelares. 
 
Adaptar-se-á então, para o presente trabalho, a definição do PISA 2003, assumindo que “a 
resolução de problemas matematizáveis é a capacidade de um indivíduo usar processos 
cognitivos para confrontar e resolver situações reais e interdisciplinares, nas quais o caminho 
para a solução não é imediatamente óbvio, em que os domínios de literacia ou áreas 
curriculares passíveis de aplicação não se inserem num único domínio”, mas que fazem apelo 
à área da matemática como uma das indispensáveis. 
   
Conduzir-se-á a avaliação de resultados da aplicação da metodologia proposta – que passa 
pela avaliação de resultados obtidos pelos formados – segundo um método adaptado também 
do PISA 2003, de forma a ser possível a comparação de resultados. 
 

Já no que se refere às variáveis de caracterização do perfil de aptidões individuais e do 
contexto antecedente de aprendizagem da Matemática não temos paralelo directo com o que 
se fez no PISA 2003, embora sejam possíveis algumas aproximações.  
 
A grelha específica a propor deverá caracterizar as aptidões cognitivas do sujeito através de 
uma bateria de testes cognitivos, caracterizar o tipo de ensino da matemática ao qual foi 
submetido, o seu estilo preferido de aprendizagem e a frequência e forma de reacção habitual 
actual quando se defronta com um problema matemático (de forma a identificar tipos e origem 
das insuficiências ou bloqueios). 
 

O grupo em estudo – adultos, activos, com pelo menos o 9º ano de escolaridade  -   
segmentado por tipo de perfil, será submetido a uma acção de formação para superação de 
lacunas na Resolução de Problemas Matematizáveis, segundo metodologia diferenciada – 
suportada por tecnologias diversificadas. Os materiais e tecnologias de suporte, para uso em 
blended-learning, serão produzidos específicamente para esta acção.  

                                            
25 Conceitos fundamentais em jogo na avaliação de resolução de problemas 
http://www.gave.pt/pisa/conceitos_fundamentais_em_jogo_na_avaliacao_de_resolucao_de_problemas_pisa2003.p
df  (consultado em 20060615) 
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A avaliação de capacidades, à saída da acção de formação, será comparada com os 
resultados do grupo à entrada, com os resultados médios nacionais para o mesmo nível de 
formação académica, obtidos à saída do nível para o mesmo ano de formação académica, e 
com os indicadores internacionais à saída do mesmo nível, para as escolas identificadas 
actualmente (2003) como de melhores práticas, permitindo confirmar ou infirmar, para este 
estudo piloto, as hipóteses de partida. 
 

Sendo usada uma amostra de conveniência, embora grande,  não é possível extrapolar 
conclusões para a população mas a confirmação, na amostra, das hipóteses colocadas, em 
paralelo com a construção e teste de um programa de formação e dos suportes metodológicos 
e tecnológicos necessários à sua aplicação, constituirá um ponto de partida seguro para uma 
nova fase de investigação, em mais larga escala, susceptível de aplicação a um grupo mais 
vasto, seleccionado por processos de amostragem aleatória e envolvendo o apoio de várias 
instituições e professores.   
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A8. 2 Planificação dos Trabalhos de Investigação 

 

A8. 2.1. Título  
 

Resolução de Problemas Matematizáveis – um programa de formação para superar 
dificuldades de aprendizagem.  

A8. 2.2. Tema de investigação 
 
 

Adequação de uma metodologia diferenciada, suportada em blended learning, à formação de 
adultos orientada para superar dificuldades de aprendizagem na Resolução de Problemas 
Matematizáveis. 
  

A8. 2.3. Problema 
 
 
Constata-se, há várias décadas, a persistência de elevados graus de iliteracia na resolução de 
problemas e, em particular na resolução de problemas de raiz matemática, na população 
portuguesa com o ensino secundário, ainda que após sucessivas e diversificadas revisões 
curriculares.  
 
Tendo em vista a superação das lacunas detectadas pretende-se investigar a adequação de 
uma mudança de metodologia, em particular a opção por uma metodologia diferenciada 
suportada em blended learning. 
 

A8. 2.4. Hipótese/objectivos 
 
 

1. É possível o desenvolvimento de uma metodologia diferenciada – suportada por 
tecnologias diversificadas - que seja eficaz para a aquisição de literacia na Resolução de 
Problemas Matematizáveis por parte de alunos adultos com bloqueios / dificuldades 
diversas.  
 

2. A diversificação dos recursos / percursos disponibilizados em blended learning, segundo 
cenários que permitam a criação de proximidade com o perfil e experiência do aluno, 
melhora significativamente a aquisição de competências na Resolução de Problemas 
Matematizáveis 

 

 

A8. 2.5. Variáveis 
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A escolha de temas e variáveis será feita de forma a poderem fazer-se comparações com os 
resultados do PISA 2003 e ALL 2003. 
 
Como tal, a avaliação de competências para resolução de problemas matematizáveis será feita 
considerando as seguintes  componentes: 
 

o Tipologia dos problemas a escolher - tomada de decisão, análise e concepção de 
sistemas e despiste de problemas.  

o Contexto dos problemas: esta componente implicará o posicionamento de problemas, 
relativamente à experiência real dos estudantes.  

o Unidades Curriculares envolvidas: abranger-se-ão três Unidades Curriculares - 
Matemática, Estudos Sociais e   Tecnologia, complementando a avaliação da literacia 
em matemática. 

o Processos de resolução de problemas: é o estudante capaz de identificar um problema 
e de encaminhar a sua resolução? Como conduz este processo? 

o Competências de raciocínio: serão avaliadas competências de raciocínio analítico, de 
raciocínio quantitativo, de raciocínio analógico e de raciocínio combinatório, enquanto 
nucleares para a  resolução de problemas e claramente de raiz matemática. 

 
Para teste das hipóteses 1 e 3 medir-se-ão, antes e após formação, as capacidades de: 
 
1.  Identificação 

o 1.1. Compreensão do problema 
o 1.2. Uso dos conceitos de teoria de conjuntos na compreensão do problema: dos 

conjuntos à linguagem, a representação. 
2. Caracterização 

o 2.1. Caracterização do problema 
o 2.2. Compreensão e aplicação da primeira etapa da modelação matemática - identificar 

e descrever componentes e relações num modelo básico intencional (conjuntos 
estruturados num universo).  

3. Modelação 
o 3.1. Representação o problema 
o 3.2. Compreensão e aplicação da segunda etapa da modelação matemática: 

seleccionar, implementar e testar os instrumentos matemáticos (probabilísticos, 
analíticos,…) adaptados ao tipo e condições, constrangimentoos e restrições  do 
problema  

4. Resolução 
o 4.1. Resolução do problema 
o 4.2. Compreensão e aplicação da terceira etapa da modelação matemática: explorar os 

instrumentos matemáticos implementados na segunda etapa, fazendo funcionar o 
modelo para obter soluções e interpretá-las no contexto de partida.  

 
5. Avaliação 

o 5.1. Reflexão sobre a solução 
o 5.2. Avaliação do modelo proposto e da solução obtida no contexto, face aos 

objectivos, restrições e  constrangimentos de partida 
o 5.3. Construção da visão do problema e da sua resolução: extrapolar a experiência 

adquirida para novas situações pessoais e profissionais   
6. Comunicação 

o 6.1. Comunicação da solução do problema 
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o 6.2. Verificação do equilíbrio adequado entre o rigor da comunicação e a sua 
legibilidade por públicos com diferentes níveis de literacia matemática, garantindo a 
necessária redundância sem corrupção.  

   
 
De facto, a grelha aqui proposta adiciona, às variáveis usadas para avaliação de competências 
para resolução de problemas no PISA 2003, as variáveis necessárias à avaliação da 
compreensão dos aspectos centrais da “matematização da resolução”: a modelação 
matemática. Note-se que esta capacidade é também aferida, no PISA 2003, na avaliação da 
literacia matemática 26,  
 
Para esta avaliação, no PISA 2003, as quatro áreas de conteúdo estabelecidas foram as 
seguintes: 
 

o espaço e forma tem a ver com os fenómenos e as relações espaciais e geométricas, 
em geral presentes na Unidade Curricular de geometria. 

o mudança e relações envolve manifestações matemáticas de mudança bem como de 
relações e dependências funcionais entre variáveis, muito relacionada com a álgebra.  

o quantidade envolve fenómenos numéricos, tais como relações e padrões quantitativos, 
em geral abordados na aritmética. 

o incerteza abrange os fenómenos e as relações probabilísticos e estatísticos, que têm 
cada vez mais importância na sociedade da informação e que são tema de estudo de 
probabilidades e estatística. 

 
No estudo PISA 2003, estabeleceram-se escalas e níveis de desempenho para cada uma 
destas áreas de conteúdo, construídos de forma que, no conjunto dos países da OCDE, a 
média fosse de 500 pontos, e cerca de dois terços dos alunos tivessem entre 400 e 600 
pontos.  As pontuações nas escalas de literacia matemática foram agrupadas em seis níveis 
de proficiência que representam conjuntos de tarefas de dificuldade crescente, em que o nível 
1 é o mais baixo, e o nível 6 o mais elevado. Os alunos que tiveram menos de 358 pontos na 
escala foram classificados como estando “abaixo do nível 1”. Estes alunos, que representam 
11 por cento do total dos estudantes dos países da OCDE, não foram capazes de utilizar as 
capacidades matemáticas requeridas pelas tarefas mais simples do estudo PISA. 
 
A proficiência em cada um destes níveis é descrita, mutatis mutandis, de forma equivalente à 
descrita para as competências em resolução de problemas. 
 
A comparação de resultados obtidos neste projecto, face aos resultados do PISA 2003, será 
feita através da grelha de equivalências seguinte.  
 

Equivalência entre variáveis 

PISA 2003 No presente trabalho 

 
P1.  Compreensão do problema - Inclui o modo como 
os estudantes compreendem um texto, um diagrama, 
uma fórmula ou uma tabela e retiram inferências dos 

 
Esta variável será desdobrada em duas sub-variáveis: 

o T1.1. Compreensão do problema 
o T1.2. Uso dos conceitos de teoria de conjuntos na 

                                            
26 Apprendre aujourd'hui, réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003 
http://www.oecd.org/dataoecd/48/44/34473605.pdf (consultado em 20060615) 
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mesmos; como relacionam informação de várias 
fontes; como demonstram compreensão de conceitos 
relevantes; como usam a informação do 
conhecimento que já possuíam anteriormente para 
compreenderem a informação dada. 

 
P1 comparável com T1.1 

 

compreensão do problema: dos conjuntos à 
linguagem – representação. 

 
 

 
P2. Caracterização do problema -  Inclui a maneira 
como os estudantes identificam as variáveis do 
problema e as suas inter-relações; como decidem 
quais as variáveis relevantes e quais as irrelevantes; 
como constroem hipóteses; como reconstituem, 
organizam, consideram e avaliam criticamente a 
informação contextual. 
 

P2 comparável com T2.1 
 

 
Esta variável será desdobrada em duas sub-variáveis: 

o T2.1. Caracterização do problema 
o T2.2. Desenvolvimento da primeira etapa da 

modelação matemática - identificar e descrever 
componentes e relações num modelo básico 
intencional (conjuntos num universo).  

 
P3. Representação do problema. Inclui o modo como 
os estudantes constroem representações tabulares, 
gráficas, simbólicas ou verbais ou como aplicam uma 
representação externa previamente fornecida à 
solução do problema; como alternam entre formatos 
representativos. 

 
P3 comparável com T3.1 

 

 
Esta variável será desdobrada em duas sub-variáveis: 

o T3.1. Representação do problema 
o T3.2. Desenvolvimento da segunda etapa da 

modelação matemática: seleccionar, implementar 
e testar os instrumentos matemáticos 
(probabilísticos, analíticos,…) adaptados ao tipo e 
condições, constrangimentos e restrições  do 
problema  

 
P4. Resolução do problema. Inclui tomarem uma 
decisão (no caso de tomada de decisão), analisarem 
um sistema ou conceberem um sistema de acordo 
com determinados objectivos (no caso de análise e 
concepção de sistemas) ou fazerem o despiste e 
proporem uma solução (no caso de despiste de 
problemas). 

P4 comparável com T4.1 
 

 
Esta variável será desdobrada em duas sub-variáveis: 

o T4.1. Resolução do problema 
o T4.2. Desenvolvimento da terceira etapa da 

modelação matemática: explorar os instrumentos 
matemáticos implementados na segunda etapa, 
fazendo funcionar o modelo para obter soluções e 
interpretá-las no contexto de partida.  
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Equivalência entre variáveis 

PISA 2003 No presente trabalho 

 
P5. Reflexão sobre a solução. Inclui o modo 
como os estudantes analisam as suas soluções 
e procuram informação adicional ou uma 
clarificação da mesma; como avaliam as suas 
soluções de diferentes perspectivas, numa 
tentativa de reestruturarem as solução e de as 
tornarem mais aceitáveis ao nível social ou 
técnico; como justificam as soluções que 
apresentam. 

 
P5 comparável com T5.1 

 

 
Esta variável será desdobrada em três sub-variáveis: 

o T5.1. Reflexão sobre a solução 
o T5.2. Avaliação do modelo proposto e a 

solução obtida no contexto, face aos 
objectivos, restrições e  constrangimentos de 
partida 

o T5.3. Construção da visão do problema e da 
sua resolução: extrapolar a experiência 
adquirida para novas situações pessoais e 
profissionais   

 

 
P6. Comunicação da solução do problema. 
Inclui o modo como os estudantes seleccionam 
os meios e as representações adequadas à 
expressão e à comunicação das suas soluções 
a uma audiência externa. 
 

P6 comparável com T6.1 
 

 
Esta variável será desdobrada em duas sub-
variáveis: 

o T6.1. Comunicação a solução do problema 
o T6.2. Verificação do equilíbrio adequado 

entre o rigor da comunicação e a sua 
legibilidade por públicos com diferentes 
níveis de literacia matemática, garantir a 
necessária redundância sem corrupção.  

 
 
Não será objecto de comparação o nível de literacia matemática atingido após formação dado 
que não é objectivo da formação o aumento de nível nesta literacia mas tão só na resolução 
de problemas matematizáveis, podendo portanto delimitar o âmbito da recuperação de 
conhecimentos matemáticos apenas a certas áreas da matemática, de acordo com os 
interesses de percurso previstos para o formando. 
 
Já no que se refere às variáveis de caracterização do perfil de aptidões individuais e do 
contexto antecedente de aprendizagem da Matemática – necessárias ao teste da hipótese 2 - 
não temos paralelo com o que se fez no PISA 2003. Estudar-se-ão os fundamentos, critérios e 
variáveis de contexto usados nos programas internacionais TIMSS, PIRLS, PISA e ALL no 
sentido de melhor fundamentar a proposta de grelha a utilizar, prevendo-se no entanto ser 
necessário o desenvolvimento de proposta específica. 
 
Esta grelha deverá caracterizar as aptidões cognitivas do sujeito através de uma bateria de 
testes de aptidão (Guilford?) - a seleccionar - e caracterizar o tipo de ensino da matemática ao 
qual foi submetido (as características a modelar incluem anos de entrada e saída do 
secundário, nível académico atingido, tipo de escola frequentada, tipo de método de 
aprendizagem a que foi submetido), o seu estilo preferido de aprendizagem e a frequência e 
forma de reacção habitual actual quando se defronta com um problema matemático, 
procurando identificar o tipo e origem das insuficiências/bloqueios com que se debate.  
 
Perante o perfil identificado à partida será proposto ao aluno um percurso específico para 
exploração dos recursos em blended learning que melhor se lhe adequam. Deixa-se, no 
entanto, em aberto a possibilidade de ele não seguir esse percursos e optar por qualquer 
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outro. A avaliação da adequação da diversificação de percursos proposta em blended learning 
aos diferentes perfis de alunos será feita correlacionando os perfis / rastos dos alunos segundo 
as seguintes variáveis 
                                                
 
Perfil de entrada   

 
E1 - Aptidão cognitiva 
E2 – Nível de competência lógico-matemática inicial (1) 
E3 - Estilo de aprendizagem 
E4 - Tipo de Bloqueio 
 
 
R1. – Conteúdos 
R1.1 – Escolha dos cenários contextuais 
R1.2 – Identificação e aplicação de conceitos 
R1.2 – Identificação e aplicação de procedimentos   
R1.3 – Selecção e manipulação de instrumentos / tecnologias 
 
 
R2 – Actividades 
R2.1 – Pesquisa  
R2.2 – Interacção com os conteúdos 
R2.3 – Construção e desenvolvimento de soluções 
 

 
Rasto em blended learning 

 
R3 – Interacção 
R3.1 – Debates   
R3.2 – Trabalho em grupo 
R3.3 – Negociação 
 

 
Progressão de 
conhecimentos 

 
R4 – Progressão  
R4.1 – Nível de competência lógico-matemática actual (2) 
R4.2 – Diferencial de progressão (3) 
 

 
(1)   Índice construído sobre os resultados do diagnóstico inicial e actual (2) 
(3) Índice construído sobre os resultados dos diagnósticos inicial e final em competências na resolução 
de problemas matematizáveis.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secção III -  55/79 

 

A8. 2.6. Método de investigação 
 
 

As metodologias a aplicar são:  
 

• Uma metodologia quase-experimental, com pré-teste e pós-teste, para avaliar os 
resultados dos alunos (com confronto com os resultados do PISA 2003) 

• Uma metodologia observacional para avaliar a adequação da solução em blended 
learning, complementada com um questionário metacognitivo.  

 
O grupo em estudo – adultos, activos, com pelo menos o 9º ano de escolaridade  -   
segmentado por tipo de perfil (aptidões individuais e contexto antecedente de aprendizagem 
da Matemática) será submetido a uma acção de formação para superação de lacunas na 
Resolução de Problemas Matematizáveis, segundo metodologia diferenciada – suportada por 
tecnologias diversificadas. Os materiais e tecnologias de suporte, para uso em blended-
learning, serão produzidos específicamente para esta acção. 
 
A avaliação de capacidades à saída da acção de formação será comparada com os resultados 
do grupo à entrada, com os resultados médios nacionais para o mesmo nível de formação 
académica, obtidos à saída do nível para o mesmo ano de formação académica. Serão 
igualmente avaliados os percursos seguidos pelos alunos (face às diferentes combinações 
disponíveis) e verificada a adequação da proposta de metodologias diversificadas para 
diferentes perfis de entrada.  
 
A análise basear-se-á na comparação de frequências e proporções e na análise de tabelas de 
contingência, bem como na comparação de indicadores.  
 

A8. 2.7. Selecção dos indivíduos 
 
  
População: Adultos, activos, dos 23 aos 64 anos, com pelo menos o 9º ano de escolaridade. 
 
Dimensão da Amostra: 300 indivíduos. 
 
Procedimentos de selecção: Amostra de conveniência, constituída pelos alunos admitidos 
na Universidade Moderna de Lisboa, no ano de 2006/07 e 2007/08, com mais de 23 anos e 
sem habilitações de acesso (ao abrigo do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março), que 
evidenciaram no exame de acesso insuficientes competências em literacia matemática.  
 

 

 

A8. 2.8. Procedimentos para a recolha e análise da informação 
 
 
A recolha de informação será feita através de  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secção III -  56/79 

 

 
o Aplicação de uma bateria de testes de aptidões – para identificação do perfil individual 

– realizada em sala sob a supervisão de um psicólogo 
o Questionários on line, a aplicar em sala, anónimos, com preenchimento de duração 

limitada – para confirmação do contexto em que ocorreu a sua formação académica e 
profissional  

o Questionários on line, a aplicar em sala, anónimos, com preenchimento de duração 
limitada – para diagnóstico de capacidades à entrada e à saída da acção de formação  

 
O tratamento de dados – maioritariamente para cálculo de frequências e tabelação por 
categorias - será feito com recurso ao SPSS e QSR – N6. 
 
Os questionários recolhem valores das variáveis em apreço através de perguntas de escolha 
múltipla, fechadas, e de algumas perguntas abertas. 
 
Como se referiu, tendo em conta a importância de fazer a comparação com o referencial 
internacional já usado, procurar-se-á aplicar no essencial o quadro de avaliação do PISA 2003 
(GAVE, Resolução de Problemas  GAVE, 2004). 
 
A escala engloba desde os estudantes que apresentam capacidades mais fracas ao  nível da 
resolução de problemas (nível abaixo de 1) aos que apresentam grandes capacidades (nível 3) 
e inclui portanto quatro intervalos de desempenho distintos, com a respectiva descrição.  
 
A exposição mais detalhada do enquadramento conceptual definido, a apresentação de itens 
exemplificativos, juntamente com os itens incluídos no PISA 2003, integram a publicação 
editada pelo Gabinete de Avaliação Educacional, Resolução de Problemas (GAVE, 2004). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secção III -  57/79 

 

A8. 2.9. Calendário 
 

MESES DO CALENDÁRIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tarefa 1: Recolha e análise documental – sistemas de avaliação de competências em 
resolução de problemas e em literacia matemática; metodologias de 
ensino/aprendizagem aplicadas nos universos avaliados  

          

Tarefa 2: Elaboração de uma síntese descritora da situação de referência.           

Tarefa 3: Desenho detalhado do sistema de avaliação a aplicar (variáveis e sub-
variáveis, escalas de medida, tipos de tratamento, indicadores).  

          

Tarefa 4: Implementação técnica e tecnológica do sistema de avaliação a aplicar (bateria 
de testes de aptidões, questionários on line). Teste dos instrumentos e reajustes. 

          

Tarefa 5: Desenho detalhado do programa de formação a aplicar identificando os 
métodos diferenciados por tipo de perfil 

          

Tarefa 6: Desenho dos materiais para suporte tecnológico do programa de formação 
(recursos para blended learning) 

          

Tarefa 7: Concepção e implementação dos materiais para suporte tecnológico do 
programa (conteúdos e actividades em blended learning) 

          

Tarefa 8: Teste de eficiência dos materiais para suporte tecnológico do 
programa gizado e seu reajuste 

          

Tarefa 9: Aplicação do programa gizado           

Tarefa 10: Avaliação de resultados da aplicação do programa gizado: 
aplicação dos instrumentos de avaliação. 

          

Tarefa 11: Tratamento e análise comparativa de resultados para teste das 
hipóteses de partida. 

          

Tarefa 12: Redacção da tese: memória final           
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A8.3. Referências Bibliográficas para este Anexo 
 

As referências aparecem por ordem de citação no texto. Todos os links foram consultados em  
20060615. 
 

o PISA (Project for Internacional Student Assessment)  
http://nces.ed.gov/surveys/pisa/ 

o Intervenção da Ministra da Educação de Portugal na divulgação pública dos resultados do PISA-
2003, Lisboa, 2005 
http://www.portugal.gov.pt/Portal/Print.aspx?guid=%7BBE805BB3-57D7-42BB-B87A-
D8AD34F444A8%7D OCDE, Regards sur l'éducation 2005 – Tableaux  
http://www.oecd.org/document/35/0,2340,fr_2825_495609_35321507_1_1_1_1,00.html  

o A Economia Portuguesa, Ministério da Finanças, Lisboa, 2005  
http://www.dgep.pt/pteco/ptecojul05.pdf  

o IAPMEI, Observatório da Criação de Empresas - Resultados do inquérito 2005 
http://www.iapmei.pt/resources/download/oce_2005.pdf?PHPSESSID=36c4bc67f346e5049e2ce
1724d1cd204  

o EUROSTAT, CVTS, Labour Force Survey. 
o Simão, J.V., Santos, J.M., Costa, A.A., Ambição para a Excelência – A Oportunidade de 

Bolonha, Gradiva, Lisboa, 2005 
o Regulamento de Acesso ao Ensino Superior para os maiores de 23 anos 

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/188B1378-0752-4D34-B06E-
430673CD52A1/1851/DL64_06RegulamentaoAcessoaoEnsinoSuperiorparaMaior.pdf    

o Ponte, J.P., (2002) O ensino da matemática em Portugal: Uma prioridade educativa?

 

, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Texto apresentado na Conferência realizada 
no Seminário sobre “O Ensino da Matemática: Situação e Perspectivas”, promovido pelo 
Conselho Nacional de Educação, em Lisboa, Novembro, 2002.  

o Caraça, B.J. (1942). Nota. Gazeta de Matemática, 12, 16. 
o Dieudonné, J. (1961). Pour une conception nouvelle de l' enseignement des mathématiques. In 

Mathématiques nouvelles (pp. 31-50). Paris: OEEC.  
o Silva, J.S. (1964). Guia para a utilização do compêndio de Matemática (policopiado). Lisboa: 

Ministério da Educação.  
o Kline, M. (1973). O fracasso da matemática moderna. São Paulo: Ibrasa.  
o Thom, R. (1973). Modern mathematics: Does it exist? In A. G. Howson (Ed.), Developments in 

mathematics education (pp. 194-209). Cambridge: Cambridge University Press.  
o St. Aubyn, A. (1980). Matemática moderna em crise? Inflexão, 2, 6-12 
o Davis, P., & Hersh, R. (1995). A experiência matemática. Lisboa: Gradiva. (edição original em 

inglês de 1980)  
o Ministério da Educação (2001). Currículo nacional para o ensino básico. Competências 

essenciais. Lisboa: ME-DEB. 
o Despacho Normativo n.º 50/2005 - Planos de Recuperação para alunos do Ensino Básico 

http://www.min-edu.pt/ftp/docs_stats/DN_50_05.pdf   
o GAVE (2004), Conceitos fundamentais em jogo na avaliação de resolução de problemas 

http://www.gave.pt/pisa/conceitos_fundamentais_em_jogo_na_avaliacao_de_resolucao_de_pro
blemas_pisa2003.pdf   

o Apprendre aujourd'hui, réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003 
http://www.oecd.org/dataoecd/48/44/34473605.pdf  
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ANEXO IX – Documentação de confirmação de debate e validação de 
resultados pelos Órgãos Académicos da Universidade Moderna 

 
 

 
o Acta do Conselho Científico de Avaliação do Processo 23 + e debate dos resultados do 

Estudo. 
 

o Acta do Conselho Pedagógico de Avaliação do Processo 23 + e debate dos resultados 
do Estudo. 

 
o Carta do Sr. Reitor ao Ministro da Educação sobre a Avaliação do Processo 23 + e 

sobre o debate dos resultados do Estudo. 
 

o Certificação da realização do trabalho experimental emitida pela Reitoria da 
Universidade Moderna  

 
 
 

Nota: Seguem-se 20 páginas, não numeradas, cópias dos originais acima citados  

predomina
nte na 

variabilidad


