
 

Monitorização e acompanhamento da articulação vertical de conteúdos 

e estratégias entre o 1.º ciclo do ensino básico e a turma B do 6.º ano de 

escolaridade, do 2.º ciclo. 

 

A pedido do diretor do agrupamento, o observatório de qualidade escolar acompanhou e 

monitorizou as atividades de articulação supramencionadas, com o objetivo de avaliar 

os benefícios de um projeto de articulação de conteúdos e estratégias entre ciclos no 

âmbito de uma necessidade de reforço dos conhecimentos requerido pela docente de 

matemática do 2.º ciclo, Maria de Lurdes Lameiras. 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES DETETADAS 

 

Na turma B do 6.º ano de escolaridade, a docente atrás mencionada contactou a direção 

do agrupamento devido às dificuldades notórias por ela detetadas ao nível do cálculo, da 

divisão, nomeadamente com numerais de 2 dígitos. Por outro lado, os alunos também 

revelam problemas ao nível do saber estar e saber ser, como a atenção em sala de aula, 

concentração, hábitos e métodos de trabalho, empenho e inclusive a leitura e 

interpretação de enunciados, questões que requeiram a explicação de um procedimento, 

a escrita de informação matemática em que se torne necessário interpretar e relacionar 

mais do que um tipo de representação e na mobilização de conceitos implícitos. 

Ainda no que concerne ao comportamento, os alunos demonstram atitudes e 

comportamentos que não se adequam a uma sala de aula, não tendo interiorizadas 

algumas regras básicas de conduta. 

 

ESTATÉGIAS ADOTADAS 

 

  

O diretor convocou uma reunião, reunindo a professora de matemática do 2.º ciclo 

(Maria de Lurdes Lameiras), a coordenadora do 1.º ciclo (São Costa), a professora de 

apoio (Susana Costa) e o professor adjunto responsável pelo 1.º ciclo (José Manuel 

Monteiro). Nessa reunião trocaram-se ideias e opiniões e definiram-se estratégias: 



- adaptação/aferição de metodologias entre 1.º ciclo e 2.º ciclo ao nível do ensino da 

matemática; 

- identificação dos pré-requisitos  e conhecimentos necessários: tabuada, números 

decimais; 

- treino das operações e desenvolvimento de mecanismos de cálculo através da prática; 

- consolidação dos conteúdos na carga horária dos apoios de matemática e reforço nas 

aulas de estudo acompanhado. 

 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

 

- Dar continuidade às estratégias delineadas com indicação da importância da realização 

dos trabalhos de casa e/ou de carácter extracurricular (biblioteca). 

- Atividades de consolidação com vista à exercitação da gestão de tempo com o fim de 

atingir maturidade cognitiva adequada. 

- Reforço da necessidade de um estudo continuado e sistemático, no sentido dos alunos 

conseguirem superar as suas dificuldades. 

 

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES DO OQE 

 

Em primeiro lugar o observatório louvou a atitude da docente de matemática, que, ao 

sentir dificuldades no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e depois de ter 

desenvolvido várias estratégias no sentido de ajudar os alunos a superarem as suas 

dificuldades, face à não consecução dos seus objetivos requereu a intervenção da 

direção à procura de uma resposta mais efetiva na resolução dos problemas. 

 

Por outro lado, esta iniciativa deve ser transmitida e replicada como um exemplo de 

articulação curricular que poderá inspirar novas iniciativas do mesmo tipo. Esta 

atividade poderá constar do projeto das Lideranças Inovadoras como iniciativa 

pedagógica a ser implementada pelos professores que integram a equipa.   

 


