
Contributos que trouxe o Plano de Matemática na escola enquanto comunidade 
 
 

Frequência 
Categoria Subcategoria Unidade de Contexto Unidade de Registo 

a1 b2 c3 d4 e5 
Total 

 
Consciencialização 

da comunidade 
para a importância 

da matemática 
 

Valorização da 
disciplina 

- “Sensibilizou para a importância da disciplina 

de Matemática (…)”. 

-“Sensibilizou a comunidade da importância da 

Matemática (…)” 

-“A implementação do PM permitiu a chamada 

de atenção, à comunidade escolar para esta 

disciplina (…)” 

 

-“Parece existir uma maior valorização do papel 

de Matemática.” 

-“Verificou-se ainda uma maior preocupação em 

relação á disciplina, (…)” 

-“Valorização da disciplina no contexto escolar 

junto das famílias.” 

-“Temos a percepção de que houve alguma 

- Sensibilizou para a importância da 

disciplina 

- Sensibilizou a comunidade da 

importância da Matemática 

- chamada de atenção, à 

comunidade escolar para esta 

disciplina 

 

- maior valorização do papel de 

Matemática 

- maior preocupação em relação á 

disciplina 

- Valorização da disciplina no 

contexto escolar 

- houve alguma desmistificação da 

3 4 2 1  10 

                                                
1 DREN 
2 DREC 
3 DRELVT 
4 DREAlen 
5 DREAlg 



desmistificação da Matemática, (…)” 

 

-“Permitiu uma maior consciencialização de 

toda a comunidade escolar para a importância 

da matemática.” 

-“A implementação do plano contribuiu para 

salientar a importância da Matemática (…)” 

 

-“(…) a imagem da disciplina melhoraram 

significativamente.” 

 

Matemática 

 

- maior consciencialização de toda 

a comunidade escolar para a 

importância da matemática 

- implementação do plano 

contribuiu para salientar a 

importância da Matemática 

 

- imagem da disciplina melhoraram 

significativamente 

 

Visibilidade da 
disciplina e da 
comunidade 

 

-“Deu maior visibilidade à disciplina.” 

-“(…) e deu-se maior visibilidade à disciplina e a 

sua importância.” 

-“Maior visibilidade e valorização do trabalho 

desenvolvido no âmbito da disciplina de 

Matemática.” 

-“O PM trouxe visibilidade à comunidade 

escola(…)” 

-“(…) o plano contribuiu para dar maior 

visibilidade à disciplina (…)” 

-“Houve maior divulgação de aspectos 

relacionados com a matemática (…)” 

-“As actividades extra-curriculares deram uma 

- maior visibilidade à disciplina 

- maior visibilidade à disciplina e a 

sua importância 

- Maior visibilidade 

- O PM trouxe visibilidade à 

comunidade 

- contribuiu para dar maior 

visibilidade à disciplina 

- Houve maior divulgação de 

aspectos relacionados com a 

matemática 

- maior visibilidade à disciplina 

 

10 8 3 1  22 



maior visibilidade à disciplina (…)” 

 

-“(…) maior visibilidade ao trabalho 

desenvolvido pelos professores de 

Matemática.” 

-“Maior sensibilização e abertura para o 

envolvimento escolar para a importância da 

Matemática.” 

-“(…) mostraram a realidade da Matemática 

como ciência não apenas exacta mas também 

atractiva pela beleza artística, a criatividade e 

originalidade.” 

-“Maior projecção da imagem da Matemática na 

escola (…)” 

 

-“Maior visibilidade da matemática (…)” 

 

-“O PM levou a uma visão mais positiva da 

Matemática, (…)” 

- maior visibilidade ao trabalho 

desenvolvido 

- Maior sensibilização e abertura 

para o envolvimento escolar para a 

importância da Matemática 

- mostraram a realidade da 

Matemática como ciência não 

apenas exacta 

- Maior projecção da imagem da 

Matemática 

 

- Maior visibilidade da matemática 

 

- O PM levou a uma visão mais 

positiva 

 

 
Benefícios 
materiais à 

comunidade 

-“(…) a comunidade beneficiou dos materiais 

adquiridos e acções implementadas com o PM.” 

-“A escola ficou enriquecida a nível de materiais 

(…)” 

-“Esta sala de está equipadas com diversos 

- comunidade beneficiou dos 

materiais adquiridos e acções 

implementadas 

- escola ficou enriquecida a nível de 

materiais 

7 4 6 1  18 



materiais (…)” 

-“(…) veio contribuir muito para apetrechar a 

escola a nível de equipamentos/infra-estruturas 

e de material didáctico.” 

-“Enriquecimento ao nível de meios e 

instrumentos de trabalho (…)” 

-“Na escola passou a existir um Centro de 

Recursos de Matemática (…)” 

-“(…) o apetrechamento da escola com 

materiais manipuláveis (…)” 

 

-“Melhores meios materiais (…)” 

-“Contribuiu para aquisição de materiais para 

serem usados em contexto da sala de aula.” 

-“O PAM trouxe contributos ao nível dos 

recursos materiais (…)” 

-“Proporcionou a aquisição de equipamento 

tecnológico (…)” 

 

-“A comunidade escolar ganhou um espaço 

para a Matemática equipado e valioso (…)” 

-“A verba atribuída à escola permitiu a 

aquisição de material necessário.” 

-“Aquisição de novos equipamentos e 

- equipadas com diversos materiais 

- apetrechar a escola a nível de 

equipamentos/infra-estruturas e de 

material didáctico 

- Enriquecimento ao nível de meios 

e instrumentos 

- passou a existir um Centro de 

Recursos de Matemática 

- apetrechamento da escola com 

materiais manipuláveis 

 

- Melhores meios materiais 

- Contribuiu para aquisição de 

materiais 

- contributos ao nível dos recursos 

materiais 

- Proporcionou a aquisição de 

equipamento tecnológico 

 

- ganhou um espaço para a 

Matemática equipado e valioso 

- permitiu a aquisição de material 

necessário 

- Aquisição de novos equipamentos 



tecnologias e maior envolvimento da 

comunidade educativa.” 

-“A disponibilidade de novos espaços, com 

alguns materiais didácticos, manipuláveis e 

tecnológicos, (…)” 

-“Aumento dos recursos materiais disponíveis 

(…)” 

 

-“(…) aquisição de materiais (…)” 

e tecnologias 

- disponibilidade de novos espaços, 

com alguns materiais didácticos, 

manipuláveis e tecnológicos 

- Aumento dos recursos materiais 

disponíveis 

 

- aquisição de materiais 

 

Reconhecimen
to do trabalho 

dos 
professores 

-“A escola aprendeu no seu todo a respeitar os 

professores de Matemática.” 

-“(…) mostrou que os professores se 

empenham e dão o seu melhor para contribuir 

para um maior sucesso.” 

-“Aumentou o reconhecimento das dificuldades 

que os docentes de Matemática enfrentam.” 

-“Maior visibilidade e valorização do trabalho 

desenvolvido no âmbito da disciplina de 

Matemática.” 

 

-“Os professores fizeram um trabalho de acção 

educativa exemplar, (…)” 

 

-“Devido ao empenhamento e capacidade de 

- aprendeu no seu todo a respeitar 

os professores de Matemática 

- mostrou que os professores se 

empenham e dão o seu melhor 

- Aumentou o reconhecimento das 

dificuldades 

- valorização do trabalho 

desenvolvido no âmbito da 

disciplina 

 

- professores fizeram um trabalho 

de acção educativa exemplar 

 

- empenhamento e capacidade de 

dinamização dos docentes 

4 1  1  6 



dinamização dos docentes envolvidos, (…)” 

 

Motivação para 
participar 
noutros 

projectos 

-“Trouxe maior experiência nomeadamente na 

participação em projectos (…)” 

-“(…) motivação para participar noutros 

projectos.” 

-“(…) participar com desembaraço, de forma 

mais activa e auto-confiança no 

desenvolvimento de projectos que promovem a 

intervenção e a interacção da escola com a  

comunidade em geral.” 

-“Para os alunos, poderá ajudá-los a orientar 

projectos (…)” 

-“(…) potenciou o interesse de alguns docentes 

em implementarem projectos  (…)” 

-“A existência do Projecto teve uma assinalável 

influência (…)” 

 

-“O facto da Escola partilhar e dar a conhecer 

os seus projectos a nível da matemática.” 

-“Algumas actividades e projectos elaborados e 

consequente apresentação à comunidade.” 

 

-“Envolvimento no projecto de recursos 

humanos diferenciados (…)” 

- participação em projectos 

- motivação para participar noutros 

projectos 

- no desenvolvimento de projectos 

que promovem a intervenção e a 

interacção 

- poderá ajudá-los a orientar 

projectos 

- interesse de alguns docentes em 

implementarem projectos   

- A existência do Projecto teve uma 

assinalável influência 

 

- O facto da Escola partilhar e dar a 

conhecer os seus projectos 

-Algumas actividades e projectos 

 

- Envolvimento no projecto 

6 2   1 8 



 

 

Realização de 
várias 

actividades 
 

-“Realizaram-se actividades inter-turmas e inter-

escolas.” 

-“Todas as actividades (…)” 

-“As actividades realizadas criaram uma 

dinâmica (…)” 

-“As actividades desenvolvidas no âmbito do 

projecto (…)” 

-“As inúmeras actividades realizadas, (…)” 

-“(…) evidenciou-se sobretudo no interesse de 

actividades abertas (…).” 

-“A Escola enquanto comunidade participou e 

colaborou em todas as actividades (…)” 

-“Uma maior aproximação com as actividades 

matemáticas, (…)” 

 

-“Maior divulgação, no meio, das actividades 

ligadas à disciplina.” 

-“Com o PAM foram realizadas mais actividades 

que envolveram a comunidade escolar (…)” 

-“Realizaram-se actividades de interligação 

entre o Laboratório de Matemática e a 

Biblioteca Escolar.” 

-“Observou-se uma maior dinâmica na 

- Realizaram-se actividades 

- Todas as actividades 

- As actividades realizadas 

- As actividades desenvolvidas 

- As inúmeras actividades 

realizadas 

- evidenciou-se sobretudo no 

interesse de actividades 

- comunidade participou e 

colaborou em todas as actividades 

- maior aproximação com as 

actividades matemáticas 

 

- Maior divulgação, no meio, das 

actividades 

- foram realizadas mais actividade 

- Realizaram-se actividades de 

interligação 

- maior dinâmica na realização de 

actividades 

- Algumas actividades 

 

- realizaram-se muitas actividades 

8 5 2 2  17 



realização de actividades abertas à comunidade 

(…)” 

-“Algumas actividades e projectos elaborados e 

consequente apresentação à comunidade.” 

 

-“(…) realizaram-se muitas actividades que 

envolveram a comunidade escolar (…)” 

-“Manifestou-se no Plano Anual de Actividades.” 

 

-“No âmbito do PM desenvolveram-se 

actividades (…)” 

-“(…) foram também desenvolvidas actividades  

matemáticas (…)” 

- Manifestou-se no Plano Anual de 

Actividades 

 

- desenvolveram-se actividades 

- desenvolvidas actividades  

matemáticas 

 

Envolvimento 
dos 

Encarregados 
de Educação 

-“Houve maior envolvimento por parte dos 

Encarregados de Educação (…)” 

-“Houve um maior co-responsabilização dos 

Encarregados de Educação (…)” 

-“Houve um maior envolvimento por parte dos 

encarregados de educação (…)” 

-“Foi sentida, por todos, a importância em 

envolver pais/encarregados de educação (…)” 

-“(…) maior envolvimento entre os professores 

de Matemática e os Encarregados de 

Educação.” 

-maior envolvimento por parte dos 

Encarregados de Educação 

- maior co-responsabilização dos 

Encarregados de Educação 

- maior envolvimento por parte dos 

encarregados de educação 

- importância em envolver 

pais/encarregados de educação 

- maior envolvimento entre os 

professores de Matemática e os 

Encarregados de Educação 

5 7 3   15 



 

-“(…) envolvimento dos Encarregados de 

Educação.” 

-“(…) maior participação dos Pais/Encarregados 

de Educação na escola.” 

-“(…) para além disso permitiu que houvesse 

um maior envolvimento dos Encarregados de  

Educação (…)” 

-“(…) maior envolvimento /acompanhamento da 

família.” 

-“(…)os pais estavam sensibilizados e 

concordantes.” 

-“Houve envolvência dos pais, (…)” 

-“Maior envolvimento dos pais e encarregados 

de educação na escola.” 

 

-“O PM permitiu a adesão e participação dos 

encarregados de educação (…)” 

-“Os Encarregados de Educação foram muito 

receptivos (…)” 

-“Pais/encarregado de educação mais 

sensibilizados para a aprendizagem da 

disciplina.” 

 

 

- envolvimento dos Encarregados 

de Educação 

- maior participação dos 

Pais/Encarregados de Educação 

- maior envolvimento dos 

Encarregados de  Educação 

- maior envolvimento 

/acompanhamento da família 

- pais estavam sensibilizados e 

concordantes 

- Houve envolvência dos pais 

- Maior envolvimento dos pais e 

encarregados de educação 

 

- permitiu a adesão e participação 

dos encarregados de educação 

- Encarregados de Educação foram 

muito receptivos 

- Pais/encarregado de educação 

mais sensibilizados 



 

 

Promoveu o 
trabalho 

cooperativo 

-“A aplicação e execução do PM promoveu na 

Escola o trabalho cooperativo entre os colegas 

(…)” 

-“(…) maior articulação do trabalho entre os 

professores de Matemática (…)” 

 

-“O trabalho do professor e o seu papel está 

sempre em mudança.” 

-“ A existência deste projecto 

proporcionou/contribuiu para uma alteração 

marcante na cultura profissional da escola.”  

-“(…) aumento do trabalho em parceria dos 

docentes de Matemática.” 

- promoveu na Escola o trabalho 

cooperativo 

- maior articulação do trabalho 

entre os professores 

 

- trabalho do professor e o seu 

papel está sempre em mudança 

- alteração marcante na cultura 

profissional da escola 

- aumento do trabalho em parceria 

dos docentes de Matemática 

2  3   5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atitude 
positiva face à 

disciplina 

-“Muitos alunos passam a encarar a disciplina 

de uma forma optimista e empenhada.” 

-“Em função deste espaço foi possível 

promover o gosto pela disciplina, (…)” 

-“(…) os alunos começam a ter uma visão mais 

positiva da Matemática.” 

 

-“Houve uma evolução positiva em termos de 

atitudes/empenho e mentalidades, 

especialmente por partes dos alunos .” 

- encarar a disciplina de uma forma 

optimista e empenhada 

- foi possível promover o gosto pela 

disciplina 

- os alunos começam a ter uma 

visão mais positiva da Matemática 

 

- evolução positiva em termos de 

atitudes/empenho e mentalidades 

- tiveram uma maior abertura 

3 4 3   10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-“(…)alunos tiveram uma maior abertura 

relativamente à disciplina (…)” 

-“Aumentou o gosto dos alunos de Matemática 

(…)” 

-“Os alunos ficaram mais motivados para o 

estudo da Matemática (…)” 

 

-“O aumento do sucesso e do gosto pela 

disciplina, (…)” 

-“(…) contribuiu para modificar a opinião sobre 

a grande dificuldade da Matemática (…)” 

-“A postura dos alunos face à disciplina começa 

a ser diferente (…)” 

relativamente à disciplina 

- Aumentou o gosto dos alunos de 

Matemática 

- alunos ficaram mais motivados 

para o estudo da Matemática 

 

- aumento do sucesso e do gosto 

pela disciplina 

- contribuiu para modificar a opinião 

sobre a grande dificuldade da 

Matemática 

- A postura dos alunos face à 

disciplina começa a ser diferente 

 

Melhoria dos 
resultados 

-“Para tal contribuiu a melhoria dos resultados 

dos alunos (…)” 

-“(…) tendo-se conseguido uma melhoria de 

resultados (…)” 

 

-“(…) a melhoria dos resultados obtidos pelos 

alunos, (…)” 

-“(…) a maioria dos alunos melhoraram ao nível 

da interpretação  e compreensão, (…)” 

 

-“(…) melhoria no desempenho e nos 

- contribuiu a melhoria dos 

resultados dos alunos 

- uma melhoria de resultados 

 

- melhoria dos resultados 

- a maioria dos alunos melhoraram 

ao nível da interpretação  e 

compreensão 

 

- melhoria no desempenho e nos 

resultados dos alunos 

2 2 2   6 



resultados dos alunos, (…)” 

-“Os resultados escolares a Matemática 

melhoraram ainda mais.” 

- Os resultados escolares a 

Matemática melhoraram ainda mais 

 
 
 

Envolvimento 
da 

Comunidade 

-“(…) envolveram toda a comunidade 

educativa.” 

-“A escola foi progressivamente «contagiada» 

pela importância da disciplina (…)” 

-“Progressivo empenho e envolvimento do meio 

escolar (…)” 

 

-“Reforçar a interacção da escola com a 

comunidade.” 

-“(…) empenhamento de toda a comunidade 

educativa.” 

-“Envolveu a comunidade educativa (…)” 

Com o PAM foram realizadas mais actividades 

que envolveram a comunidade escolar (…)” 

-“Maior envolvimento/preocupação de toda a 

comunidade escolar (…)” 

 

-“Aquisição de novos equipamentos e 

tecnologias e maior envolvimento da 

comunidade educativa.” 

-“(…) realizaram-se muitas actividades que 

-escola foi progressivamente 

«contagiada» 

- envolveram toda a comunidade 

educativa 

- envolvimento do meio escolar 

 

- Reforçar a interacção da escola 

com a comunidade 

- empenhamento de toda a 

comunidade educativa 

- Envolveu a comunidade educativa 

- envolveram a comunidade escolar 

- Maior envolvimento/preocupação 

de toda a comunidade 

 

- maior envolvimento da 

comunidade educativa 

- envolveram a comunidade escolar 

- maior envolvimento  da 

comunidade educativa 

- Permitiu o envolvimento com 

3 5 5 2  15 



envolveram a comunidade escolar (…)” 

-“(…) maior envolvimento  da comunidade 

educativa em torno do projecto.” 

-“Permitiu o envolvimento com outras escolas 

do Concelho, (…)” 

-“(…) envolver mais os elementos da 

comunidade na resolução de actividades de 

Matemática.” 

 

-“(…) existiu  uma grande adesão da 

comunidade educativa (…)” 

-“Verificou-se o envolvimento da comunidade 

escolar e educativa para a consecução do 

Projecto (…)”  

outras escolas 

- envolver mais os elementos da 

comunidade 

 

- grande adesão da comunidade 

educativa 

- Verificou-se o envolvimento da 

comunidade escolar e educativa 

 

Não contribuiu 

para o 

envolvimento da 

comunidade 

-“Em termos de comunidade ainda não se notou 

nenhum contributo significativo.” 

-“O envolvimento da comunidade escolar neste 

projecto ficou muito aquém do desejado.” 

 

-“As dinâmicas implementadas com o PAM, não 

tiveram uma visibilidade tacteável na escola 

enquanto comunidade.”  

-“O PM não conseguiu motivar a restante 

comunidade para a importância da sua 

- ainda não se notou nenhum 

contributo significativo 

- envolvimento da comunidade 

escolar neste projecto ficou muito 

aquém 

 

- não tiveram uma visibilidade 

tacteável na escola enquanto 

comunidade 

- PM não conseguiu motivar a 

2  2   

 

4 

 



participação neste projecto.” restante comunidade 

 
 
 
 

Frequência 
Categoria Subcategoria Unidade de Contexto Unidade de Registo 

a6 b7 c8 d9 e10 
Total 

 
Consciencialização 

da comunidade 
para a importância 

da matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorização da 
disciplina 

- “Sensibilizou para a importância da disciplina 

de Matemática (…)”. 

-“Sensibilizou a comunidade da importância da 

Matemática (…)” 

-“A implementação do PM permitiu a chamada 

de atenção, à comunidade escolar para esta 

disciplina (…)” 

 

-“Parece existir uma maior valorização do papel 

de Matemática.” 

-“Verificou-se ainda uma maior preocupação em 

relação á disciplina, (…)” 

-“Valorização da disciplina no contexto escolar 

junto das famílias.” 

- Sensibilizou para a importância da 

disciplina 

- Sensibilizou a comunidade da 

importância da Matemática 

- chamada de atenção, à 

comunidade escolar para esta 

disciplina 

 

- maior valorização do papel de 

Matemática 

- maior preocupação em relação á 

disciplina 

- Valorização da disciplina no 

contexto escolar 
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-“Temos a percepção de que houve alguma 

desmistificação da Matemática, (…)” 

 

-“Permitiu uma maior consciencialização de 

toda a comunidade escolar para a importância 

da matemática.” 

-“A implementação do plano contribuiu para 

salientar a importância da Matemática (…)” 

 

-“(…) a imagem da disciplina melhoraram 

significativamente.” 

 

- houve alguma desmistificação da 

Matemática 

 

- maior consciencialização de toda 

a comunidade escolar para a 

importância da matemática 

- implementação do plano 

contribuiu para salientar a 

importância da Matemática 

 

- imagem da disciplina melhoraram 

significativamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visibilidade da 
disciplina e da 
comunidade 

 

-“Deu maior visibilidade à disciplina.” 

-“(…) e deu-se maior visibilidade à disciplina e a 

sua importância.” 

-“Maior visibilidade e valorização do trabalho 

desenvolvido no âmbito da disciplina de 

Matemática.” 

-“O PM trouxe visibilidade à comunidade 

escola(…)” 

-“(…) o plano contribuiu para dar maior 

visibilidade à disciplina (…)” 

-“Houve maior divulgação de aspectos 

relacionados com a matemática (…)” 

- maior visibilidade à disciplina 

- maior visibilidade à disciplina e a 

sua importância 

- Maior visibilidade 

- O PM trouxe visibilidade à 

comunidade 

- contribuiu para dar maior 

visibilidade à disciplina 

- Houve maior divulgação de 

aspectos relacionados com a 

matemática 

- maior visibilidade à disciplina 
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-“As actividades extra-curriculares deram uma 

maior visibilidade à disciplina (…)” 

 

-“(…) maior visibilidade ao trabalho 

desenvolvido pelos professores de 

Matemática.” 

-“Maior sensibilização e abertura para o 

envolvimento escolar para a importância da 

Matemática.” 

-“(…) mostraram a realidade da Matemática 

como ciência não apenas exacta mas também 

atractiva pela beleza artística, a criatividade e 

originalidade.” 

-“Maior projecção da imagem da Matemática na 

escola (…)” 

 

-“Maior visibilidade da matemática (…)” 

 

-“O PM levou a uma visão mais positiva da 

Matemática, (…)” 

 

- maior visibilidade ao trabalho 

desenvolvido 

- Maior sensibilização e abertura 

para o envolvimento escolar para a 

importância da Matemática 

- mostraram a realidade da 

Matemática como ciência não 

apenas exacta 

- Maior projecção da imagem da 

Matemática 

 

- Maior visibilidade da matemática 

 

- O PM levou a uma visão mais 

positiva 

 

 
 

Reconhecimen
to do trabalho 

dos 
professores 

-“A escola aprendeu no seu todo a respeitar os 

professores de Matemática.” 

-“(…) mostrou que os professores se 

empenham e dão o seu melhor para contribuir 

- aprendeu no seu todo a respeitar 

os professores de Matemática 

- mostrou que os professores se 

empenham e dão o seu melhor 

4 1  1  6 



para um maior sucesso.” 

-“Aumentou o reconhecimento das dificuldades 

que os docentes de Matemática enfrentam.” 

-“Maior visibilidade e valorização do trabalho 

desenvolvido no âmbito da disciplina de 

Matemática.” 

 

-“Os professores fizeram um trabalho de acção 

educativa exemplar, (…)” 

 

-“Devido ao empenhamento e capacidade de 

dinamização dos docentes envolvidos, (…)” 

- Aumentou o reconhecimento das 

dificuldades 

- valorização do trabalho 

desenvolvido no âmbito da 

disciplina 

 

- professores fizeram um trabalho 

de acção educativa exemplar 

 

- empenhamento e capacidade de 

dinamização dos docentes 

Atitude 
positiva face à 

disciplina 

-“Muitos alunos passam a encarar a disciplina 

de uma forma optimista e empenhada.” 

-“Em função deste espaço foi possível 

promover o gosto pela disciplina, (…)” 

-“(…) os alunos começam a ter uma visão mais 

positiva da Matemática.” 

 

-“Houve uma evolução positiva em termos de 

atitudes/empenho e mentalidades, 

especialmente por partes dos alunos .” 

-“(…)alunos tiveram uma maior abertura 

relativamente à disciplina (…)” 

- encarar a disciplina de uma forma 

optimista e empenhada 

- foi possível promover o gosto pela 

disciplina 

- os alunos começam a ter uma 

visão mais positiva da Matemática 

 

- evolução positiva em termos de 

atitudes/empenho e mentalidades 

- tiveram uma maior abertura 

relativamente à disciplina 

- Aumentou o gosto dos alunos de 
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-“Aumentou o gosto dos alunos de Matemática 

(…)” 

-“Os alunos ficaram mais motivados para o 

estudo da Matemática (…)” 

 

-“O aumento do sucesso e do gosto pela 

disciplina, (…)” 

-“(…) contribuiu para modificar a opinião sobre 

a grande dificuldade da Matemática (…)” 

-“A postura dos alunos face à disciplina começa 

a ser diferente (…)” 

Matemática 

- alunos ficaram mais motivados 

para o estudo da Matemática 

 

- aumento do sucesso e do gosto 

pela disciplina 

- contribuiu para modificar a opinião 

sobre a grande dificuldade da 

Matemática 

- A postura dos alunos face à 

disciplina começa a ser diferente 

 
 
 
 
 
 

Frequência 
Categoria Subcategoria Unidade de Contexto Unidade de Registo 

a11 b12 c13 d14 e15 
Total 

 
 Trabalho 

cooperativo/ equipa 

-“(…) possibilidade  de realizar um trabalho 

cooperativo entre professores (…)” 

-trabalho cooperativo entre 

professores 15 15 17 5 1 53 

                                                
11 DREN 
12 DREC 
13 DRELVT 
14 DREAlen 
15 DREAlg 



 
 
 
 
 
 

Contributos para 
o 

desenvolvimento 
profissional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-“O trabalho cooperativo entre os professores 

(…)” 

-“O facto de ter aumentado o trabalho 

colaborativo (…)” 

-“(…) desenvolver trabalho colaborativo.” 

-“O PM permitiu o trabalho em equipa (…)” 

-“(…) o trabalho colaborativo são fundamentais 

(…)” 

-“As responsabilidades individualmente 

assumidas passam a ser mais colectivas (…)” 

-“Um maior trabalho de equipa e entre ajuda 

entre os professores, (…)” 

-“Potenciou o trabalho conjunto dos professores 

envolvidos no plano, (…)” 

-“O PM trouxe um maior trabalho colaborativo 

(…)” 

-“Desenvolvimento de competências em 

especial no trabalho cooperativo (…)” 

-“(…) o trabalho em equipa (…)” 

-“Permitiu imprimir uma nova dinâmica de 

trabalho colaborativo (…)” 

-“(…) desenvolveram muito mais trabalho em 

equipa (…)” 

-“(…) foi criada uma dinâmica entre os 

- trabalho cooperativo 

- aumentado o trabalho 

colaborativo 

- desenvolver trabalho 

colaborativo 

- permitiu o trabalho em equipa 

- trabalho colaborativo são 

fundamentais 

- responsabilidades 

individualmente assumidas 

passam a ser mais colectivas 

- maior trabalho de equipa 

- Potenciou o trabalho conjunto 

dos professores 

- O PM trouxe um maior 

trabalho colaborativo 

- especial no trabalho 

cooperativo 

- trabalho em equipa 

- nova dinâmica de trabalho 

colaborativo 

- mais trabalho em equipa 

- foi criada uma dinâmica entre 

os professores 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

professores envolvidos, (…)” 

-“Com o PM desenvolveu o trabalho 

colaborativo entre os docentes.” 

 

-“Incremento do trabalho colaborativo (…)” 

-“Contribuiu para um trabalho mais cooperativo 

entre os professores (…)” 

-“(…) um trabalho mais articulado entre os 

professores para a coordenação de actividades, 

(…)” 

-“(…) favorecendo a cooperação entre os 

professores (…)” 

-“O PAM trouxe o despertar de uma 

mentalidade de trabalho equipa, de partilha, 

cooperação (…)” 

-“A prática de trabalho colaborativo dentro e 

fora da sala de aula (…)” 

-“(…) promoveu o trabalho de equipa.” 

-“(…) colaboração e maior envolvimento dos 

docentes nas actividades da escola.” 

-“(…) salientando-se a vertente de auto-

formação colaborativa.” 

-“Promoveu a cooperação entre os docentes 

(…)” 

- desenvolveu o trabalho 

colaborativo 

 

- trabalho colaborativo 

- um trabalho mais cooperativo 

-trabalho mais articulado entre 

os professores 

- favorecendo a cooperação 

entre os professores 

- despertar de uma mentalidade 

de trabalho equipa 

- prática de trabalho 

colaborativo 

- promoveu o trabalho de 

equipa 

- colaboração e maior 

envolvimento dos docentes 

- auto-formação colaborativa 

- Promoveu a cooperação entre 

os docentes 

- trabalho em equipa 

- maior dinâmica de grupo 

- trabalho mais cooperante 

entre os professores 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-“Importância (…) do trabalho em equipa para 

planificar, (…)” 

-“(…) possibilitou uma maior dinâmica de grupo 

(…)” 

-“Registou-se um trabalho mais cooperante 

entre os professores (…)” 

-“O trabalho em equipa (…)” 

-“Permitiu um trabalho mais cooperativo ,  (…)” 

 

 

-“Os professores passaram a trabalhar mais em 

grupo e a reflectir mais sobre o seu trabalho.” 

-“Os professores trabalharam mais 

frequentemente em grupo e verificou-se uma 

maior troca de experiências.” 

-“Maior partilha de experiências e 

desenvolvimento de trabalho colaborativo de 

forma mais organizada e eficaz.” 

-“O trabalho colaborativo permitiu melhorar o 

desenvolvimento profissional dos professores.” 

-“Os professores ficaram sensibilizados para a 

importância do trabalho colaborativo (…)” 

-“Toda a partilha, o trabalho colaborativo, a 

formação interna e externa (…)” 

- O trabalho em equipa 

- Permitiu um trabalho mais 

cooperativo 

 

 

- passaram a trabalhar mais em 

grupo 

- Os professores trabalharam 

mais frequentemente em grupo 

- desenvolvimento de trabalho 

colaborativo 

- O trabalho colaborativo 

permitiu melhorar o 

desenvolvimento profissional 

- sensibilizados para a 

importância do trabalho 

colaborativo 

- o trabalho colaborativo 

- passaram a trabalhar mais em 

equipa 

- Promoção do trabalho 

cooperativo 

- envolver em trabalho 

colaborativo nas escolas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-“Os professores passaram a trabalhar mais em 

equipa (…)” 

-“Promoção do trabalho cooperativo entre os 

docentes (…)” 

-“O PM teve um papel muito importante na 

consciencialização dos professores para a 

necessidade de se envolver em trabalho 

colaborativo nas escolas”  

-“O trabalho colaborativo desenvolvido no 

âmbito do PM(…)” 

-“As práticas lectivas sofreram uma alteração 

notável por ter sido possível criar uma dinâmica 

de cooperação e troca de experiências (…)” 

-“Reuniões de trabalho conjunto, trabalho 

colaborativo, as assessorias e formação no 

âmbito do PM(…)” 

-“(…) PMI proporcionou um trabalho mais 

colaborativo entre os professores, (…)” 

-“Reforçou o trabalho cooperativo e o 

investimento em formação específica.” 

-“(…) um trabalho mais cooperativo e para uma 

troca de experiências e materiais (…)” 

-“O trabalho cooperativo entre os professores 

(…)” 

- O trabalho colaborativo 

desenvolvido 

- criar uma dinâmica de 

cooperação 

- trabalho colaborativo 

- proporcionou um trabalho 

mais colaborativo 

- Reforçou o trabalho 

cooperativo 

- um trabalho mais cooperativo 

- O trabalho cooperativo 

- maior colaboração/interacção 

entre os professores 

- implica um trabalho 

colaborativo 

 

- novo espírito  de trabalho em 

equipa 

- houvesse um trabalho 

colaborativo 

- reforço do trabalho 

colaborativo 

- houve um maior trabalho 

colaborativo 



-“(…) a uma maior colaboração/interacção entre 

os professores (…)” 

-“(…) implica um trabalho colaborativo entre 

todos(…)” 

 

-“(…) um novo espírito  de trabalho em equipa.” 

-“O PM permitiu que houvesse um trabalho 

colaborativo (…)” 

-“(…) contribuiu para um reforço do trabalho 

colaborativo (…)” 

-“A nível do departamento houve um maior 

trabalho colaborativo (…)”  

-“(…) contribuiu para um reforço do trabalho 

colaborativo(…)” 

 

-“Reforço da capacidade de trabalhar em 

equipa.” 

- contribuiu para um reforço do 

trabalho colaborativo 

 

- Reforço da capacidade de 

trabalhar em equipa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partilha de 
Experiências/sabere

s 

-“(…) possibilitando uma troca de experiências  

(…)” 

-“(…) momentos privilegiados de troca de 

experiências.”  

-“Com a troca de experiências que o PM 

promoveu, (…)” 

-“(…) maior partilha de experiências.” 

- troca de experiências   

- troca de experiências 

- a troca de experiências 

- partilha de experiências 

- partilha de experiências 

- troca de ideias e experiências 

- favoreceu a troca de 

 

10 

 

11 

 

 

10 

 

 

4 

 

2 

 

 

37 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-“(…) a partilha de experiências entre todos 

(…)” 

-“Verificou-se uma troca de ideias e 

experiências.” 

-“O PM favoreceu a troca de experiências entre 

os professores (…)”  

-“Partilha de experiências entre os docentes.” 

-“(…) a partilha de experiências (…)” 

-“(…) permitiu a existência de um maior número 

de momentos de partilha de experiência (…)” 

 

-“(…) troca de experiências profissionais.” 

-“(…)elaboração e partilha de materiais e 

experiências.” 

-“(…) partilha de materiais e de experiências 

(…)” 

-“O PAM trouxe o despertar de uma 

mentalidade de trabalho equipa, de partilha, 

cooperação (…)” 

-“(…) possibilitou a partilha de experiências 

entre os pares pedagógicos.” 

-“Maior partilha de materiais e experiências, 

(…)” 

-“Promoveu a troca de experiências.” 

experiências 

- Partilha de experiências 

- a partilha de experiências 

- momentos de partilha de 

experiência 

 

- troca de experiências 

profissionais 

- partilha de materiais e 

experiências 

- partilha de materiais e 

experiências 

- de partilha 

- possibilitou a partilha de 

experiências 

- Maior partilha de experiências 

- Promoveu a troca de 

experiências 

- Importância da partilha de 

experiências 

- troca de experiências/ideias 

- partilha de saberes 

- trocas de experiência 

- partilha de saberes e 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-“Importância da partilha de experiências e de 

materiais, (…)” 

-“(…) bem como à troca de experiências/ideias 

com os professores (…)” 

-“Novas perspectivas de métodos didácticos 

diferenciados e partilha de saberes.” 

-“(…) através de trocas de experiência (…)” 

-“Revelou-se importante no que concerne à 

partilha de saberes e experiências entre pares.” 

 

-“A partilha e troca de experiências 

enriqueceram (…)” 

-“Os professores trabalharam mais 

frequentemente em grupo e verificou-se uma 

maior troca de experiências.” 

-“Maior partilha de experiências e 

desenvolvimento de trabalho colaborativo de 

forma mais organizada e eficaz.” 

-“Troca de experiências, materiais (…)” 

-“Troca de experiências e entreajuda (…)” 

-“(…) troca de experiências entre os 

professores (…)” 

-“As práticas lectivas sofreram uma alteração 

notável por ter sido possível criar uma dinâmica 

experiências 

 

- A partilha e troca de 

experiências 

- verificou-se uma maior troca 

de experiências 

- Maior partilha de experiências 

- Troca de experiências 

- Troca de experiências 

- troca de experiências 

- troca de experiências 

- troca de experiências 

- possibilitaram a troca de 

experiências 

- partilha de experiências 

 

- levando à troca de ideias e 

experiências 

- criaram-se momento de 

partilha de experiências 

- troca de experiencias 

- convergir para a partilha de 

saberes 

 



de cooperação e troca de experiências (…)” 

-“(…) um trabalho mais cooperativo e para uma 

troca de experiências e materiais (…)” 

-”(…) possibilitaram a troca de experiências e 

materiais.” 

-“(…) partilha de experiências é condição 

essencial.” 

 

-“(…) levando à troca de ideias e experiências e 

à reflexão (…)” 

-“(…)criaram-se momento de partilha de 

experiências, de reflexão e de formação (…)” 

-“Permitiu uma maior partilha de materiais e 

troca de experiencias (…)” 

-“O trabalho desenvolvido tem vindo a convergir 

para a partilha de saberes (…)” 

 

-“(…)maior troca de experiências.” 

-“(…) uma maior partilha de experiências, 

materiais (…)” 

- maior troca de experiências 

- uma maior partilha de 

experiências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partilha 
Materiais/recursos 

-“(…) possibilitando uma troca de recursos (…)” 

-“A partilha de materiais (…)” 

 

-“(…) partilha de materiais (…)” 

- troca de recursos 

- partilha de materiais 

 

- partilha de materiais 

2 5 5 1 2  
 

15 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-“(…)elaboração e partilha de materiais e 

experiências 

-“(…) partilha de materiais e de experiências 

(…)” 

-“Maior partilha de materiais e experiências, 

(…)” 

-“Importância da partilha de experiências e de 

materiais, (…)” 

 

-“Maior partilha de materiais e estratégias no 

processo de ensino.” 

-“Troca de (…) materiais (…)” 

-“(…) um trabalho mais cooperativo e para uma 

troca de experiências e materiais (…)” 

 

-”(…) possibilitaram a troca de experiências e 

materiais.” 

-“(…) construção conjunta e partilhada de 

materiais (…)” 

 

-“Permitiu uma maior partilha de materiais e 

troca de experiencias (…)” 

 

-“Mais elevada predisposição para a partilha de 

- partilha de materiais 

- partilha de materiais 

- Maior partilha de materiais 

- Importância da partilha de 

materiais 

 

- Maior partilha de materiais 

- Troca de materiais 

- troca de materiais 

- possibilitaram a troca 

materiais 

- partilhada de materiais 

 

- Permitiu uma maior partilha 

de materiais 

 

- Mais elevada predisposição 

para a partilha de materiais 

- uma maior partilha de 

materiais 

 



materiais.” 

-“(…) uma maior partilha de experiências, 

materiais (…)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequência na 
Formação 

-“(…) foram espaços privilegiados de reflexão e 

de formação (…)”  

-“(…) foram ainda facultados alguns momentos 

de formação (…)” 

-“(…) melhoria  ao nível da formação.” 

-“(…) realização de formação (…)” 

 

-“(…) formação continua de Matemática no 2º 

ciclo.” 

-“Contribuiu para um aprofundamento da 

formação de professores no âmbito das novas 

tecnologias de educação, (…)” 

-“Melhorou o nível de formação de curta 

duração.” 

-“Contribui, ainda, para ministrar formação (…)” 

 

-“O PM também permitiu a realização da acção 

de formação (…)” 

-“Foi bastante positivo uma vez que todos os 

professores investiram bastante na sua 

formação, quer através da frequência de 

-foram espaços privilegiados de 

formação (…)”  

- facultados alguns momentos 

de formação 

- melhoria  ao nível da 

formação 

- realização de formação 

 

- formação continua 

- Contribuiu para um 

aprofundamento da formação 

- Melhorou o nível de formação 

de curta duração 

- Contribui, ainda, para 

ministrar formação 

 

- permitiu a realização da acção 

de formação 

- frequência de acções de 

formação 

- investiram bastante na sua 

4 4 7 1 3 19 



acções de formação.” 

-“Toda a partilha, o trabalho colaborativo, a 

formação interna e externa (…)” 

-“A formação contínua de professores contribuiu 

para alteração das práticas lectivas.” 

-“Reuniões de trabalho conjunto, trabalho 

colaborativo, as assessorias e formação no 

âmbito do PM(…)” 

-“Reforçou o trabalho cooperativo e o 

investimento em formação específica.” 

 

-“(…)criaram-se momento de partilha de 

experiências, de reflexão e de formação (…)” 

 

-“Ao abrigo do PM foi promovida algumas 

acções de formação (…)” 

-“As acções de formação no âmbito das 

TIC(…)” 

-“(…) alguns docentes frequentassem acções 

de formação (…)” 

formação 

- a formação interna e externa 

- A formação contínua de 

professores 

- formação no âmbito do PM 

- investimento em formação 

específica 

 

- criaram-se momento de 

formação 

 

- foi promovida algumas acções 

de formação 

- As acções de formação 

- docentes frequentassem 

acções de formação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reuniões 

-“As reuniões de acompanhamento constituíram 

também uma mais valia para o 

desenvolvimento profissional (…)” 

-“As reuniões de trabalho na escola e as 

-As reuniões de 

acompanhamento 

- reuniões de trabalho na 

escola 

6 3 2   11 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reuniões de trabalho com a professora 

acompanhante (…)” 

-“(…) nas reuniões semanais (…)” 

-“As reuniões de acompanhamento nas escolas 

(…)” 

-“Reuniões periódicas (…)” 

 

-“As reuniões de acompanhamento constituíram 

também uma mais-valia (…)” 

-“(…) reuniões do PM com a professora 

Acompanhante do projecto  (…)” 

-“As múltiplas reuniões (…)” 

 

-“As reuniões/encontros semanais de todos os 

professores envolvidos no PAM (…)” 

-“Reuniões de trabalho conjunto, trabalho 

colaborativo, as assessorias e formação no 

âmbito do PM(…)” 

- reuniões de trabalho com a 

professora acompanhante 

- nas reuniões semanais 

- reuniões de acompanhamento 

- Reuniões periódicas 

 

- As reuniões de 

acompanhamento constituíram 

também uma mais-valia 

- reuniões do PM com a 

professora Acompanhante 

- As múltiplas reuniões   

 

- As reuniões/encontros 

semanais 

- Reuniões de trabalho conjunto 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Existência de aulas 
de assessorias 

-“(…) as aulas de assessorias contribuíram para 

o desenvolvimento profissional (…)” 

 

-“Reuniões de trabalho conjunto, trabalho 

colaborativo, as assessorias e formação no 

âmbito do PM(…)” 

-“(…) introdução de assessorias como forma de 

leccionação.” 

-“(…) a cultura de assessorias foi sendo 

reforçada.” 

- as aulas de assessorias 

contribuíram para o 

desenvolvimento profissional 

 

- as assessorias 

- introdução de assessorias 

- cultura de assessorias foi 

sendo reforçada 
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