
Aprecie a evolução que se fez sentir nas aprendizagens dos alunos nas turmas envolvidas no PM 
 

Frequência 
Categoria Subcategoria Unidade de Contexto Unidade de Registo 

a1 b2 c3 d4 e5 
Total 

Aspectos que 
se verificou 

melhoria 
Motivação/atitude 
face à disciplina 

-“Consideramos que houve evolução ao nível da 

motivação e atitudes dos alunos face á disciplina.” 

-“Registou-se maior motivação dos alunos face á 

disciplina (…)” 

-“(…) a motivação e a predisposição dos alunos 

para a matemática evoluiu consideravelmente.” 

-“ Verificaram-se maiores progressos na 

motivação e empenhos dos alunos (…)” 

-“A maioria dos alunos revelou atitudes e 

convicções positivas em relação à disciplina.” 

-“Do ponto de vista motivacional bem como 

atitudinal os alunos envolvidos no PM revelaram 

comportamentos e atitudes satisfatórios.” 

-“Na sua maioria, os alunos revelaram uma 

atitude mais positiva face à Matemática (…)” 

-“(…)traduz-se num aumento da motivação do 

- evolução ao nível da motivação 

- maior motivação dos alunos 

face á disciplina 

- evoluiu consideravelmente 

- maiores progressos na 

motivação 

- revelou atitudes e convicções 

positivas em relação à disciplina 

- revelaram comportamentos e 

atitudes satisfatórios 

- atitude mais positiva face à 

Matemática 

- aumento da motivação do aluno 

para a disciplina 

- motivação e a atitude dos 

alunos face á Matemática, de um 

15 14 9 5 4 47 

                                                
1 DREN 
2 DREC 
3 DRELVT 
4 DREAlen 
5 DREAlg 



aluno para a disciplina (…)” 

-“(…) a motivação e a atitude dos alunos face á 

Matemática, de um modo geral, melhorou.” 

-“(…) verificámos que a atitude dos alunos face à 

disciplina mudou positivamente.” 

-“(…)verificando-se uma maior predisposição para 

a aprendizagem na Matemática.” 

-“Neste momento, podemos afirmar que sentem 

mais gosto e auto-confiança face à Matemática 

(…)” 

-“De um modo geral denota-se um maior 

interesse e empenho bem como uma maior 

motivação na execução das tarefas (…)”  

-“(…) evolução da motivação dos alunos.” 

-“(…) os alunos têm demonstrado uma maior 

motivação perante a matemática,” 

 

-“(…) tem havido uma melhoria de atitude face à 

matemática (…)” 

-“(…) parece-nos que há da parte dos alunos uma 

atitude positiva e uma motivação crescente face á 

Matemática.” 

-“Os alunos que já frequentam a escola têm 

quase todos uma atitude positiva face à 

modo geral, melhorou 

- atitude dos alunos face à 

disciplina mudou positivamente 

- maior predisposição para a 

aprendizagem na Matemática 

- sentem mais gosto e auto-

confiança face à Matemática 

- um maior interesse e empenho 

bem como uma maior motivação 

- evolução da motivação dos 

alunos 

- maior motivação perante a 

matemática 

 

- melhoria de atitude face à 

matemática 

- atitude positiva e uma 

motivação crescente face á 

Matemática 

- têm quase todos uma atitude 

positiva face à Matemática 

- maior motivação em relação à 

disciplina 

- atitude e motivação face á 



Matemática (…)” 

-“Denotou-se uma maior motivação em relação à 

disciplina, (…)” 

-“A atitude e motivação face á Matemática está a 

mudar e melhorou em algumas turmas (…)” 

-“Em relação à motivação registou-se uma 

evolução relativamente ao ano lectivo anterior.” 

-“(…) mais motivados para a disciplina.” 

-“(…) maior motivação dos alunos (…)” 

-“(…) melhorar significativamente a atitude e 

motivação dos alunos face à disciplina de 

Matemática (…)” 

-“A atitude/motivação face à matemática 

melhorou (…)” 

-“(…) constatou-se que a motivação para a 

Matemática é elevada.” 

-“(…) reflectem a significativa evolução dos 

alunos ao nível da sua atitude/motivação face á 

Matemática; Domínio de conceitos e 

procedimentos matemáticos; Resolução de 

Problemas; Raciocínio Matemático e da 

Comunicação Matemática.” 

-“Ao longo do tempo verificou-se um acréscimo 

de motivação dos alunos (…)  

Matemática está a mudar e 

melhorou 

- motivação registou-se uma 

evolução relativamente ao ano 

lectivo anterior 

- mais motivados para a disciplina 

- maior motivação dos alunos 

- melhorar significativamente a 

atitude e motivação dos alunos 

face à disciplina 

- atitude/motivação face à 

matemática melhorou 

- a motivação para a Matemática 

é elevada 

- reflectem a significativa 

evolução dos alunos ao nível da 

sua atitude/motivação face á 

Matemática 

- verificou-se um acréscimo de 

motivação dos alunos 

- a maioria dos alunos mostrou-se 

motivada 

 

- revelaram uma crescente 



-“(…) atitude/motivação face à Matemática: a 

maioria dos alunos mostrou-se motivada.” 

 

-“Os alunos revelaram uma crescente motivação 

pela disciplina (…)” 

-“Relativamente à atitude/motivação registou-se 

uma melhoria (…)” 

-“Verificou-se evolução ao nível da motivação e 

aplicação de conceitos e procedimentos (…)” 

-“Maior motivação e mais empenho (…)” 

-“ Os alunos melhoraram o seu desempenho e a 

atitude perante a Matemática.” 

-“(…) verificou-se uma evolução progressiva e 

favorável em relação à atitude/motivação por 

parte dos alunos em relação à disciplina.” 

-“Verificou-se evolução na atitude/motivação dos 

alunos (…)” 

-“ (…) uma vez que os resultados mais 

satisfatórios são encarados como fonte de 

entusiasmo e motivação.” 

-“Mas a atitude e motivação tem vindo a melhorar 

bastante e os alunos conseguiram mais sucesso.” 

 

-“Em relação á atitude face à Matemática, ao 

motivação pela disciplina 

- atitude/motivação registou-se 

uma melhoria 

- Verificou-se evolução ao nível 

da motivação 

- Maior motivação 

- alunos melhoraram o seu 

desempenho e a atitude perante 

a Matemática 

- evolução progressiva e 

favorável em relação à 

atitude/motivação 

- evolução na atitude/motivação 

dos alunos 

- os resultados mais satisfatórios 

são encarados como fonte de 

entusiasmo e motivação 

- atitude e motivação tem vindo a 

melhorar bastante 

 

- podemos apontar uma evolução 

positiva dos alunos neste campo 

- evolução na mudança de atitude 

dos alunos face à Matemática 



longo destes três anos podemos apontar uma 

evolução positiva dos alunos neste campo.” 

-“A evolução na mudança de atitude dos alunos 

face à Matemática deve-se essencialmente (…)” 

-“Muitos alunos mostraram uma atitude mais 

positiva face à Matemática (…)” 

-“Tem-se notado uma melhoria ao nível da 

atitude/motivação dos alunos face à Matemática 

nos últimos três anos lectivos.” 

-“Assim, a maioria dos alunos mudou a sua 

atitude face à Matemática mostrando-se mais 

predisposta (…)” 

 

-“Os alunos mostram maior motivação (…)” 

-“(…) contribuiu para uma modificação no sentido 

positivo dos alunos face à Matemática (…)” 

-“O nível de motivação aumentou, (…)” 

-“(…) apresentaram  uma postura muito positiva 

face à disciplina (…)” 

- mostraram uma atitude mais 

positiva face à Matemática 

- Tem-se notado uma melhoria ao 

nível da atitude/motivação 

- a maioria dos alunos mudou a 

sua atitude face à Matemática 

mostrando-se mais predisposta 

 

- alunos mostram maior 

motivação 

- modificação no sentido positivo 

dos alunos face à Matemática 

- nível de motivação aumentou 

- uma postura muito positiva face 

à disciplina 

Domínio de 
conceitos e 

procedimentos 
matemáticos 

-“(…) melhorias no domínio de conceitos e 

procedimentos matemáticos.” 

-“Relativamente aos domínios de conceitos e 

procedimentos, da resolução de problemas, do 

raciocínio e comunicação matemática registou-se 

- melhorias no domínio de 

conceitos e procedimentos 

matemáticos 

- domínios de conceitos e 

procedimentos registou-se uma 

4 6 4 3 3 20 



uma evolução.” 

-“Tudo isto faz com que haja alguma evolução no 

domínio de conceitos e procedimentos 

matemáticos.” 

-“De uma forma geral, verificou-se alguma 

evolução no domínio de conceitos e 

procedimentos matemáticos, bem como na 

resolução de problemas e no raciocínio 

matemático (…)” 

 

-“(…) traduzem dificuldades ainda não 

ultrapassadas nomeadamente na interpretação 

de enunciados, na aplicação de conceitos (…)” 

-“(…) reflectiu-se na evolução do raciocínio, 

comunicação na Matemática e no domínio de 

conceitos e procedimentos matemáticos.” 

-“No domínio de conceitos e procedimentos os 

alunos revelaram progressos (…)” 

-“(…) reflectem a significativa evolução dos 

alunos ao nível da sua atitude/motivação face á 

Matemática; Domínio de conceitos e 

procedimentos matemáticos; Resolução de 

Problemas; Raciocínio Matemático e da 

Comunicação Matemática.” 

evolução 

- evolução no domínio de 

conceitos e procedimentos 

matemáticos 

- evolução no domínio de 

conceitos e procedimentos 

matemáticos 

 

- traduzem dificuldades ainda não 

ultrapassadas nomeadamente na 

interpretação de enunciados, na 

aplicação de conceitos 

- no domínio de conceitos e 

procedimentos matemáticos 

- No domínio de conceitos e 

procedimentos os alunos 

revelaram progressos 

- Domínio de conceitos e 

procedimentos matemáticos 

- os alunos já interiorizam melhor 

os conceitos 

- permite afirmar que o nível de 

aquisição é bastante satisfatório 

 



-“(,…) os alunos já interiorizam melhor os 

conceitos (…)” 

-“Do domínio de conceitos e procedimentos 

matemáticos: o nível de sucesso atingido e a 

análise feita em cada turma permite afirmar que o 

nível de aquisição é bastante satisfatório.” 

 

-“Na prática de procedimentos assiste-se a uma 

evolução positiva quando se promove a aquisição 

de destrezas (…)” 

-“No domínio de conceitos e procedimentos 

matemáticos bem como na resolução de 

problemas, verificou-se uma melhoria (…)” 

-“Verificou-se evolução ao nível da motivação e 

aplicação de conceitos e procedimentos (…)” 

-“No domínio dos conceitos e procedimentos, na 

resolução de problemas, no raciocínio 

matemático e na comunicação, a maioria dos 

alunos evoluiu tendo atingido um bom nível.” 

 

-“No domínio de conceitos e procedimentos, esta 

evolução (…)” 

-“(…) os alunos desenvolveram os conceitos e 

procedimentos matemáticos.” 

- assiste-se a uma evolução 

positiva 

- domínio de conceitos e 

procedimentos matemáticos, 

verificou-se uma melhoria 

- Verificou-se evolução ao nível 

da aplicação de conceitos e 

procedimentos 

-a maioria dos alunos evoluíram, 

tendo atingido um bom nível 

 

- domínio de conceitos e 

procedimentos, esta evolução 

- os alunos desenvolveram os 

conceitos e procedimentos 

matemáticos 

- domina satisfatoriamente 

conceitos e procedimentos 

matemáticos 

 

- melhor domínio dos conceitos e 

procedimentos matemáticos 

- melhoria no domínio de 

conceitos 



-“(…) bem como domina satisfatoriamente 

conceitos e procedimentos matemáticos (…)” 

 

-“(…) um melhor domínio dos conceitos e 

procedimentos matemáticos (…)” 

-“(…)  melhoria no domínio de conceitos.” 

-“De um modo geral, estes alunos dominavam os 

conceitos fundamentais, utilizavam os 

procedimentos matemáticos adequados (…)” 

- dominavam os conceitos 

fundamentais, utilizavam os 

procedimentos matemáticos 

adequados 

Resolução de 
problemas 

-“Revelaram progressos ao nível da comunicação 

matemática e da resolução de problemas.” 

-“Verifica-se também na maioria dos alunos, o 

gosto pela resolução de problemas não rotineiros 

(…)” 

-“Relativamente aos domínios de conceitos e 

procedimentos, da resolução de problemas, do 

raciocínio e comunicação matemática registou-se 

uma evolução.” 

-“(…) desenvolvendo também a capacidade de 

resolver problemas e o raciocínio matemático.” 

-“De uma forma geral, verificou-se alguma 

evolução no domínio de conceitos e 

procedimentos matemáticos, bem como na 

resolução de problemas e no raciocínio 

- Revelaram progressos 

resolução de problemas 

- gosto pela resolução de 

problemas 

- resolução de problemas 

registou-se uma evolução 

- desenvolvendo também a 

capacidade de resolver 

problemas 

- bem como na resolução de 

problemas 

 

- progressos no domínio da 

capacidade de Resolução de 

Problemas 

5 2 7  1 15 



matemático (…)” 

 

-“ Os alunos revelaram mais progressos no 

domínio da capacidade de Resolução de 

Problemas (…)” 

-“(…) reflectem a significativa evolução dos 

alunos ao nível da sua atitude/motivação face á 

Matemática; Domínio de conceitos e 

procedimentos matemáticos; Resolução de 

Problemas; Raciocínio Matemático e da 

Comunicação Matemática.” 

 

-“(…) indicam no desenvolvimento da capacidade 

de resolver problemas e na comunicação 

matemática.” 

-“No domínio de conceitos e procedimentos 

matemáticos bem como na resolução de 

problemas, verificou-se uma melhoria (…)” 

-(…)  a evolução dos alunos perante estas e 

experiências é notória (…)” 

-“Maior capacidade de resolução de problemas.” 

-“Houve também uma evolução satisfatória, por 

parte dos alunos, na resolução de problemas.” 

-“No domínio dos conceitos e procedimentos, na 

- Resolução de Problemas 

 

- desenvolvimento da capacidade 

de resolver problemas 

- na resolução de problemas, 

verificou-se uma melhoria 

- evolução dos alunos perante 

estas e experiências é notória 

- Maior capacidade de resolução 

de problemas 

- evolução satisfatória, por parte 

dos alunos, na resolução de 

problemas 

-a maioria dos alunos evoluíram, 

tendo atingido um bom nível 

- revelaram progressos no 

domínio da capacidade de 

resolução de problemas 

 

- desenvolvimento de uma cultura 

de resolução de problemas 



resolução de problemas, no raciocínio 

matemático e na comunicação, a maioria dos 

alunos evoluiu tendo atingido um bom nível.” 

-“Os alunos revelaram progressos no domínio da 

capacidade de resolução de problemas (…)” 

 

-“(…) contribuiu para o desenvolvimento de uma 

cultura de resolução de problemas (…)” 

Raciocínio 
Matemático 

-“(…) contribuíram para que os alunos 

desenvolvessem o raciocínio matemático e a 

capacidade de comunicarem matematicamente.” 

-“Relativamente aos domínios de conceitos e 

procedimentos, da resolução de problemas, do 

raciocínio e comunicação matemática registou-se 

uma evolução.” 

-“(…) desenvolvendo também a capacidade de 

resolver problemas e o raciocínio matemático.” 

-“Maior envolvimento dos alunos o que se 

reflectiu na sua capacidade de aquisição e 

compreensão de conteúdos, bem como no seu 

espírito crítico e capacidade de raciocínio e 

comunicação matemática.” 

-“De uma forma geral, verificou-se alguma 

evolução no domínio de conceitos e 

- desenvolvessem o raciocínio 

matemático 

- raciocínio registou-se uma 

evolução 

- desenvolvendo também a 

capacidade o raciocínio 

matemático 

- raciocínio e comunicação 

matemática 

- no raciocínio matemático 

 

- raciocínio matemático tem-se 

vindo a desenvolver 

- reflectiu-se na evolução do 

raciocínio 

- Raciocínio Matemático 
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procedimentos matemáticos, bem como na 

resolução de problemas e no raciocínio 

matemático (…)” 

 

-“O raciocínio matemático tem-se vindo a 

desenvolver (…)” 

-“(…) reflectiu-se na evolução do raciocínio, 

comunicação na Matemática e no domínio de 

conceitos e procedimentos matemáticos.” 

-“(…) reflectem a significativa evolução dos 

alunos ao nível da sua atitude/motivação face á 

Matemática; Domínio de conceitos e 

procedimentos matemáticos; Resolução de 

Problemas; Raciocínio Matemático e da 

Comunicação Matemática.” 

-“A apreciação feita deve-se á evolução positiva 

neste domínio (…)” 

 

-(…)  a evolução dos alunos perante estas e 

experiências é notória (…)” 

-“No domínio dos conceitos e procedimentos, na 

resolução de problemas, no raciocínio 

matemático e na comunicação, a maioria dos 

alunos evoluiu tendo atingido um bom nível.” 

- evolução positiva neste domínio 

 

- evolução dos alunos perante 

estas e experiências é notória 

-a maioria dos alunos evoluíram, 

tendo atingido um bom nível 

 

- melhor desempenho ao nível do 

raciocínio matemático 

- desenvolvimento de processos 

de raciocínio 

- possuíam um bom raciocínio 

matemático 



 

-“(…) melhor desempenho ao nível do raciocínio 

matemático,” 

-“(…) desenvolvimento de processos de raciocínio 

e comunicação.” 

-“(…) possuíam um bom raciocínio matemático 

(…)” 

Comunicação 
Matemática 

-“(…) contribuíram para que os alunos 

desenvolvessem o raciocínio matemático e a 

capacidade de comunicarem matematicamente.” 

-“Revelaram progressos ao nível da comunicação 

matemática e da resolução de problemas.” 

-“(…) vão conseguindo comunicar melhor os 

raciocínio matemáticos (…)” 

-“Relativamente aos domínios de conceitos e 

procedimentos, da resolução de problemas, do 

raciocínio e comunicação matemática registou-se 

uma evolução.” 

-“Maior envolvimento dos alunos o que se 

reflectiu na sua capacidade de aquisição e 

compreensão de conteúdos, bem como no seu 

espírito crítico e capacidade de raciocínio e 

comunicação matemática.” 

 

- capacidade de comunicarem 

matematicamente 

- Revelaram progressos ao nível 

da comunicação matemática 

- comunicar melhor os raciocínio 

matemáticos 

- comunicação matemática 

registou-se uma evolução 

- comunicação matemática 

 

- reflectiu-se na evolução do 

raciocínio, comunicação na 

Matemática 

- Comunicação Matemática 

- desenvolvimento na 

comunicação matemática 

- relação à comunicação 
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-“(…) reflectiu-se na evolução do raciocínio, 

comunicação na Matemática e no domínio de 

conceitos e procedimentos matemáticos.” 

-“(…) reflectem a significativa evolução dos 

alunos ao nível da sua atitude/motivação face á 

Matemática; Domínio de conceitos e 

procedimentos matemáticos; Resolução de 

Problemas; Raciocínio Matemático e da 

Comunicação Matemática.” 

 

-“(…) indicam no desenvolvimento da capacidade 

de resolver problemas e na comunicação 

matemática.” 

-“Em relação à comunicação matemática, 

consideramos ter existido uma melhoria (…)” 

-“(…) revelam algumas dificuldades na 

interpretação de enunciados e na comunicação.” 

-(…)  a evolução dos alunos perante estas e 

experiências é notória (…)” 

-“No domínio dos conceitos e procedimentos, na 

resolução de problemas, no raciocínio 

matemático e na comunicação, a maioria dos 

alunos evoluiu tendo atingido um bom nível.” 

 

matemática, consideramos ter 

existido uma melhoria 

- dificuldades na interpretação de 

enunciados e na comunicação 

- evolução dos alunos perante 

estas e experiências é notória 

-a maioria dos alunos evoluíram, 

tendo atingido um bom nível 

 

- verificou-se uma melhoria desta 

vertente 

- desenvolvimento de 

comunicação 



-“A nível da comunicação matemática e como 

consequência dos processos utilizados verificou-

se uma melhoria desta vertente.” 

 

-“(…) desenvolvimento de processos de raciocínio 

e comunicação.” 

Aspectos a 
melhorar Resolução de 

problemas 

-“Ao nível da resolução de problemas e do 

raciocínio matemático, apesar dos esforços 

desenvolvidos pelos docentes no sentido de 

desenvolver estas competências, a melhoria não 

foi muito significativa.” 

-“Os alunos continuam a revelar dificuldades na 

interpretação e mobilização de conhecimentos 

para a resolução de problemas.” 

-“Apesar do investimento na resolução de 

problemas os alunos continuam a revelar 

dificuldades (…)” 

-“(…) existem dificuldades cujo grau de 

superação ficou aquém do esperado  tais como a 

resolução de problemas e o raciocínio 

matemático.” 

-“Continua a notar-se também uma grande 

dificuldade na resolução de situações 

problemáticas ligadas à realidade.” 

- a melhoria  não foi muito 

significativa 

- Os alunos continuam a revelar 

dificuldades 

- resolução de problemas os 

alunos continuam a revelar 

dificuldades 

- existem dificuldades cujo grau 

de superação ficou aquém do 

esperado  tais como a resolução 

de problemas 

- grande dificuldade na resolução 

de situações problemáticas 

ligadas à realidade 

- a nível de resolução de 

problemas e comunicação 

matemática ainda se verificam 

lacunas 
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-“No entanto, a nível de resolução de problemas e 

comunicação matemática ainda se verificam 

lacunas.” 

-“No entanto, a resolução de problemas e o 

raciocínio matemático continuam a ser os 

domínios onde os alunos apresentam mais 

dificuldades.” 

-“Relativamente à resolução de problemas, os 

alunos ainda demonstram muitas dificuldades.” 

 

-“Contudo, a resolução de problemas e o 

desenvolvimento do raciocínio e da comunicação 

matemática ainda não tiveram o eco que 

gostaríamos e desejaríamos atingir.” 

-“Os alunos continuam a manifestar algumas 

dificuldades (…)” 

-“da Resolução de Problemas: embora tenha 

havido algum progresso, não nos é possível 

atribuir ainda o valor .” 

 

-“No entanto continuam a revelar dificuldades na 

resolução de problemas e compreensão e 

aplicação de conceitos matemáticos.” 

-“Os alunos continuam a manifestar muitas 

- domínios onde os alunos 

apresentam mais dificuldades 

- resolução de problemas, os 

alunos ainda demonstram muitas 

dificuldades 

 

- ainda não tiveram o eco que 

gostaríamos e desejaríamos 

atingir 

- alunos continuam a manifestar 

algumas dificuldades 

- não nos é possível atribuir ainda 

o valor  

 

- continuam a revelar dificuldades 

na resolução de problemas 

- alunos continuam a manifestar 

muitas dificuldades, sobretudo, 

ao nível da resolução de 

problemas 

- dificuldades dos alunos ao nível 

da resolução de problemas 

- continuam a evidenciar algumas 

dificuldades na resolução de 



dificuldades, sobretudo, ao nível da resolução de 

problemas, na comunicação matemática (…)” 

-“As dificuldades dos alunos ao nível da resolução 

de problemas (…)” 

-“(…) continuam a evidenciar algumas 

dificuldades na resolução de problemas, por não 

terem desenvolvido o raciocínio matemático.” 

 

-“(…) persistindo ainda algumas lacunas ao nível 

da resolução de problemas, raciocínio e 

comunicação matemática.” 

problemas 

 

- persistindo ainda algumas 

lacunas ao nível da resolução de 

problemas 

Raciocínio 
Matemático 

-“Ao nível da resolução de problemas e do 

raciocínio matemático, apesar dos esforços 

desenvolvidos pelos docentes no sentido de 

desenvolver estas competências, a melhoria não 

foi muito significativa.” 

-“(…) revelar dificuldades na realização de 

explorações e investigações e em raciocinar 

indutivamente.” 

-“(…) existem dificuldades cujo grau de 

superação ficou aquém do esperado  tais como a 

resolução de problemas e o raciocínio 

matemático.” 

-“No entanto, a resolução de problemas e o 

- a melhoria  não foi muito 

significativa 

- revelar dificuldades raciocinar 

indutivamente 

- existem dificuldades cujo grau 

de superação ficou aquém do 

esperado  tais como o raciocínio 

matemático 

- domínios onde os alunos 

apresentam mais dificuldades 

  exigem maior raciocínio 

matemático, os alunos ainda 

revelam dificuldades 
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raciocínio matemático continuam a ser os 

domínios onde os alunos apresentam mais 

dificuldades.” 

-“(…) nas actividades que exigem maior raciocínio 

matemático, os alunos ainda revelam 

dificuldades.” 

 

-“Contudo, a resolução de problemas e o 

desenvolvimento do raciocínio e da comunicação 

matemática ainda não tiveram o eco que 

gostaríamos e desejaríamos atingir.” 

-“No domínio dos conceitos e procedimentos 

matemáticos a generalidades dos alunos ainda 

não se sente à-vontade, o que se reflecte na 

capacidade de Raciocínio Matemático e 

Comunicação Matemática” 

-“A falta de raciocínio matemático foi também um 

entrave (…)” 

 

-“Relativamente ao raciocínio matemático e à 

comunicação matemática a evolução é menos 

significativa (…)” 

-“(…) ainda evidenciam algumas dificuldades em 

exprimir o seu raciocínio (…)” 

 

- ainda não tiveram o eco que 

gostaríamos e desejaríamos 

atingir 

- não se sente à-vontade, o que 

se reflecte na capacidade de 

Raciocínio Matemático 

-alta de raciocínio matemático foi 

também um entrave 

 

- raciocínio matemático a 

evolução é menos significativa 

- evidenciam algumas 

dificuldades em exprimir o seu 

raciocínio 

- não terem desenvolvido o 

raciocínio matemático 

 

- aspectos de maior dificuldade 

dos alunos 

- persistindo ainda algumas 

lacunas ao nível raciocínio 



-“(…) continuam a evidenciar algumas 

dificuldades na resolução de problemas, por não 

terem desenvolvido o raciocínio matemático.” 

 

-“(…) continuam a ser aspectos de maior 

dificuldade dos alunos.” 

-“(…) persistindo ainda algumas lacunas ao nível 

da resolução de problemas, raciocínio e 

comunicação matemática.” 

Comunicação 
Matemática 

-“No que diz respeito à comunicação matemática 

a evolução foi pouco notória, os alunos continuam 

com dificuldades.” 

-“Demonstram ainda algumas dificuldades em 

exprimirem-se matematicamente (…)” 

-“(…) excepto no da comunicação matemática 

onde continuam a apresentar bastantes 

deficiências (…)” 

-“No entanto, a nível de resolução de problemas e 

comunicação matemática ainda se verificam 

lacunas.” 

 

-“Contudo, a resolução de problemas e o 

desenvolvimento do raciocínio e da comunicação 

matemática ainda não tiveram o eco que 

- a evolução foi pouco notória, os 

alunos continuam com 

dificuldades 

- dificuldades em exprimirem-se 

matematicamente 

- comunicação matemática onde 

continuam a apresentar 

bastantes deficiências 

- comunicação matemática ainda 

se verificam lacunas 

 

- da comunicação matemática 

ainda não tiveram o eco que 

gostaríamos e desejaríamos 

atingir 
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gostaríamos e desejaríamos atingir.” 

-“No domínio dos conceitos e procedimentos 

matemáticos a generalidades dos alunos ainda 

não se sente à-vontade, o que se reflecte na 

capacidade de Raciocínio Matemático e 

Comunicação Matemática” 

-“È no âmbito da comunicação matemática que 

ainda residem grandes dificuldades.” 

-“(…) continuam ainda com bastantes dificuldades 

na comunicação matemática.” 

-“No campo da comunicação matemática, os 

alunos continuam a evidenciar algumas 

dificuldades (…)” 

-“As aprendizagens sobre a linguagem 

matemática ainda não estão devidamente 

cimentadas (…)” 

-“(…) não se verificaram grandes melhorias em 

relação ao ano anterior (…)” 

 

-“Relativamente ao raciocínio matemático e à 

comunicação matemática a evolução é menos 

significativa (…)” 

-“Os alunos continuam a manifestar muitas 

dificuldades, sobretudo, ao nível da resolução de 

- não se sente à-vontade, o que 

se reflecte na capacidade de 

Raciocínio Matemático e 

Comunicação Matemática 

- âmbito da comunicação 

matemática que ainda residem 

grandes dificuldades 

- bastantes dificuldades na 

comunicação matemática 

- comunicação matemática, os 

alunos continuam a evidenciar 

algumas dificuldades 

- ainda não estão devidamente 

cimentadas 

- não se verificaram grandes 

melhorias em relação ao ano 

anterior 

 

- comunicação matemática a 

evolução é menos significativa 

- alunos continuam a manifestar 

muitas dificuldades, sobretudo, 

na comunicação matemática 

 



problemas, na comunicação matemática (…)” 

 

-“Em temos de Comunicação Matemática (…) 

sentimos que ainda estamos aquém dos 

objectivos mínimos a que nos propusemos.”  

-“(…) continuam a ser aspectos de maior 

dificuldade dos alunos.” 

-“(…) persistindo ainda algumas lacunas ao nível 

da resolução de problemas, raciocínio e 

comunicação matemática.” 

 

-“No entanto a comunicação matemática é uma 

competência em que os alunos manifestam ainda 

muitas dificuldades.” 

-“(…) apresentassem algumas dificuldades na 

comunicação (…)” 

- sentimos que ainda estamos 

aquém dos objectivos mínimos 

- aspectos de maior dificuldade 

dos alunos 

- persistindo ainda algumas 

lacunas ao nível comunicação 

matemática 

 

- a comunicação matemática é 

uma competência em que os 

alunos manifestam ainda muitas 

dificuldades 

- apresentassem algumas 

dificuldades na comunicação 

Motivação/atitude 
face à disciplina 

-“Relativamente à atitude/motivação face à 

Matemática esse percurso é mais longo, pois o 

rigor e o nível de exigência que incutimos nos 

nossos alunos tem, por vezes o efeito perverso 

(…)” 

-“ Motivar os alunos é, porventura, o maior 

desafio que teremos que enfrentar no futuro.” 

-“(…) existe ainda, por parte dos discentes uma 

- esse percurso é mais longo 

- o maior desafio que teremos 

que enfrentar no futuro  

- atitude de desconfiança em 

relação á disciplina 

- alunos pouco motivados 

- Desmotivação intrínseca à 

disciplina 
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atitude de desconfiança em relação á disciplina.” -

“A atitude e a motivação não evoluíram como 

projectado (…)” 

-“(…) alunos pouco motivados (…)” 

-“Desmotivação intrínseca à disciplina.” 

 

-“(…) ainda existem alguns “preconceitos” face à 

Matemática (…)” 

-“No entanto, a ideia que a Matemática é difícil 

ainda continua a persistir (…)” 

 

-“(…) indicador de falta de motivação (…)” 

-“Atitude/motivação face à Matemática - no geral, 

não se sentiu uma evolução significativa dos 

alunos face à sua relação com a Matemática.” 

-“Muitos apresentam falta de motivação (…)” 

-“(…) embora ainda se mantenha, de algum 

modo, o preconceito, entre os alunos, contra a 

disciplina.” 

-“Mas em geral os alunos fizeram poucos 

progressos em relação à atitude face à 

Matemática (…)” 

- A atitude e a motivação não 

evoluíram como projectado 

 

- existem alguns “preconceitos” 

face à Matemática 

- a ideia que a Matemática é 

difícil ainda continua a persistir 

 

- indicador de falta de motivação 

- não se sentiu uma evolução 

significativa 

- Muitos apresentam falta de 

motivação 

- se mantenha, de algum modo, o 

preconceito, entre os alunos, 

contra a disciplina 

- os alunos fizeram poucos 

progressos em relação à atitude 

face à Matemática 

Domínio de 
conceitos e 

-“(…) revelam ainda algumas dificuldades no 

domínio dos conceitos e procedimentos 

- dificuldades no domínio dos 

conceitos e procedimentos 
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procedimentos 
matemáticos 

matemáticos.” 

-“(…) dificuldade na aplicação dos 

conceitos/aprendizagens estudadas.” 

 

-“No domínio dos conceitos e procedimentos 

matemáticos a generalidades dos alunos ainda 

não se sente à-vontade, o que se reflecte na 

capacidade de Raciocínio Matemático e 

Comunicação Matemática” 

 

-“(…) dificuldades na interpretação de enunciados 

escritos (…)” 

-“Domínio de conceitos matemáticos -  há alunos 

que continuam  a manifestar dificuldades (…)” 

-“No entanto continuam a revelar dificuldades na 

resolução de problemas e compreensão e 

aplicação de conceitos matemáticos.” 

-“No domínio dos conceitos e procedimentos 

matemáticos a generalidade dos alunos ainda 

manifesta algumas dificuldades (…)” 

matemáticos 

- dificuldade na aplicação dos 

conceitos/aprendizagens 

estudadas 

 

- No domínio dos conceitos e 

procedimentos matemáticos a 

generalidades dos alunos ainda 

não se sente à-vontade 

 

-dificuldades na interpretação de 

enunciados escrito 

- há alunos que continuam  a 

manifestar dificuldades 

- continuam a revelar dificuldades 

na compreensão e aplicação de 

conceitos matemáticos 

- a generalidade dos alunos ainda 

manifesta algumas dificuldades 

 


