
Evolução que se fez sentir nas práticas lectivas no que respeita ao papel dos professores de Matemática envolvidas no PM 
 

Frequência 
Categoria Subcategoria Unidade de Contexto Unidade de Registo 

a1 b2 c3 d4 e5 
Total 

 
 
 
 
 
 

Contributos 
do PM para os 
professores 

de Matemática 
 
 
 
 
 
 

Partilha 
Experiências com 

outros professores 

-“Õ trabalho de grupo permitiu a troca de 

experiências e debate de estratégias (…)” 

-“(…) implicaram a troca e partilha de 

experiências e vivências de sala de aula (…)” 

-“Com a troca de experiências que o PM promove 

(…)” 

-“O facto de terem existido assessorias entre os 

professores de matemática fez com que o 

professor da turma e o professor assessor 

partilhassem estratégias e experiências (…)” 

-“(…) partilhassem experiências , muito em 

particular nas assessorias dos tempos lectivos de 

Estudo Acompanhado e Reforço/Apoio 

Curricular.” 

-“ (…) a partilha de experiências  também se 

reflectiu nas práticas lectivas dos professores.” 

- permitiu a troca de experiências 

- implicaram a troca e partilha de 

experiências e vivências 

- a troca de experiências que o 

PM promove 

- partilhassem estratégias e 

experiências 

- partilhassem experiências 

- partilha de experiências  

também se reflectiu nas práticas 

lectivas 

 

- maior partilha de experiências 

- Partilha de experiências 

 

- foi cada vez mais possível a 
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-“(…) maior partilha de experiências.”  

-“Partilha de experiências e práticas 

pedagógicas.” 

 

-“(…) foi cada vez mais possível a partilha de 

experiências  (…)” 

-“(…) maior troca de experiências entre os 

professores.” 

-“Os professores habituaram-se a trabalhar em 

equipa e a partilhar experiências.” 

 

-“Em termos de práticas lectivas (…)” 

-“O trabalho colaborativo e a partilha de 

experiências possibilitou uma nova visão (…)” 

partilha de experiências   

- maior troca de experiências 

- partilhar experiências 

 

- a troca de experiências 

 

- partilha de experiências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partilha de 
Estratégias com 

outros professores 

-“Õ trabalho de grupo permitiu a troca de 

experiências e debate de estratégias (…)” 

-“(…) as professoras procuram ter um papel mais 

orientador entre os grupos de trabalho/pares de 

alunos, fomentando o diálogo, e explorando 

várias estratégias e resoluções perante as tarefas 

propostas.” 

-“O facto de terem existido assessorias entre os 

professores de matemática fez com que o 

- debate de estratégias 

- explorando várias estratégias 

- partilhassem estratégias 

- troca estratégias 

 

- Utilização de novas estratégias 

em sala de aula 

 

4 

 

 

 

1 
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professor da turma e o professor assessor 

partilhassem estratégias e experiências (…)” 

-“(…) com troca de materiais e estratégias de 

dinamização de aulas.” 

 

-“Utilização de novas estratégias em sala de aula, 

(…)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho 
colaborativo 

-“(…) colaborar com o professor da turma no 

funcionamento da aula em termos globais.” 

 

-“Incremento do trabalho colaborativo dentro e 

fora do espaço de aula.” 

 

-“(…) cooperação entre os docentes (…)” 

-“(…) os professores se foram habituando a 

trabalhar colaborativamente e em assessorias 

(…)”  

-“Aumento do trabalho colaborativo entre os 

professores do mesmo ano de escolaridade (…)” 

 

-“O trabalho colaborativo e a partilha de 

experiências possibilitou uma nova visão (…)” 

 

- colaborar com o professor da 

turma 

 

- Incremento do trabalho 

colaborativo 

 

- cooperação entre os docentes 

- professores se foram 

habituando a trabalhar 

colaborativamente 

- Aumento do trabalho 

colaborativo 

 

- O trabalho colaborativo 
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Orientador 

-“(…) as professoras procuram ter um papel mais 

orientador entre os grupos de trabalho/pares de 

alunos, fomentando o diálogo, e explorando 

várias estratégias e resoluções perante as tarefas 

propostas.” 

-“(…) o professor tem um papel de 

moderador/orientador.” 

-“(…) utilizarem posturas menos directivas e 

unidireccionais em favor de posturas mais 

orientadoras e bidireccionais  (…)” 

 

-“Em muitas aulas, o professor assumiu mais o 

papel de orientador e moderador no 

desenvolvimento das actividade e tarefas 

propostas (…)” 

-“Houve um reforço do papel do professor, como 

orientador centrado nas aprendizagens dos 

alunos.” 

-“Dentro da sala de aula o professor orientou os 

alunos (…)” 

- procuram ter um papel mais 

orientador 

- tem um papel de 

moderador/orientador 

- posturas mais orientadoras e 

bidireccionais 

 

- o professor assumiu mais o 

papel de orientador e moderador 

Houve um reforço do papel do 

professor, como orientador 

- o professor orientou os alunos 

3 2    5 

 
 
 
 
 
 
 

Papel do 
Professor de 
Matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinâmico 

-“Todos os professores tiveram uma acção muito 

activa e construtiva procurando partilhar 

materiais.” 

 

 

- os professores tiveram uma 

acção muito activa 
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-“Maior dinâmica do papel do professor no 

processo ensino/aprendizagem.” 

-“O papel do professor foi valorizado e 

enriquecido (…)” 

 

- Maior dinâmica do papel do 

professor 

- papel do professor foi valorizado 

e enriquecido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fornecer um Apoio 
mais 

individualizado 

-“(…) o que permitiu acompanhar os alunos na 

realização de trabalhos de grupo ou a pares, 

prestar um apoio mais individualizado, (…)” 

-“Este acompanhamento mais individualizado aos 

alunos com mais dificuldades (…)” 

 

-“(…) apoio aos alunos de uma forma mais 

individualizada e pontual em diversas 

circunstâncias (…)” 

-“Apoio mais individualizado aos alunos.” 

-“(…)apoiar os alunos de uma forma mais 

sistemática e individualizada.” 

 

-“Foi também possível proporcionar um 

acompanhamento mais intensivo e individualizado 

aos alunos.” 

-“Prestação de um apoio mais individualizado a 

alunos (…)” 

-“Conseguiu-se ainda prestar um apoio mais 

- prestar um apoio mais 

individualizado 

- acompanhamento mais 

individualizado aos alunos com 

mais dificuldades 

 

- apoio aos alunos de uma forma 

mais individualizada e pontual 

- Apoio mais individualizado aos 

alunos 

- apoiar os alunos de uma forma 

mais sistemática e individualizada 

 

-acompanhamento mais intensivo 

e individualizado aos alunos 

- Prestação de um apoio mais 

individualizado 

- Conseguiu-se ainda prestar um 

apoio mais individualizado 
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individualizado aos alunos com mais 

dificuldades.” 

-“(…) um apoio mais individualizado (…)” 

-“(…) permitiu dispensar aos alunos um apoio 

mais individualizado (…)” 

- um apoio mais individualizado 

- permitiu dispensar aos alunos 

um apoio mais individualizado 

Valorização 

-“Desta forma já se está a tentar deslocar o centro 

das atenções para o aluno.” 

“(…) darem ao aluno um papel mais activo e mais 

responsável na sua aprendizagem.” 

 

-“Houve uma preocupação em valorizar o papel 

do aluno na construção das aprendizagens.” 

- deslocar o centro das atenções 

para o aluno 

-darem ao aluno um papel mais 

activo e mais responsável na sua 

aprendizagem 

 

- valorizar o papel do aluno na 

construção das aprendizagens 

2 1    3 

 
 
 

Utilização de 
Novos 

recursos  
 
 
 

Instrumentos de 
avaliação 

-“Usamos  mais frequentemente a avaliação 

diagnóstica, formativa e reguladora.” 

-“(…) novos instrumentos de avaliação.” 

-“(…) recorrendo a diversos instrumentos de 

avaliação.” 

-“Começámos a recorrer mais frequentemente à 

auto-avaliação (…)” 

-“Foi ainda notória a maior diversificação dos 

instrumentos de avaliação.” 

-Usamos  mais frequentemente a 

avaliação diagnóstica, formativa e 

reguladora 

- novos instrumentos de 

avaliação 

-recorrendo a diversos 

instrumentos de avaliação 

- Começámos a recorrer mais 

frequentemente à auto-avaliação 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 



 

-“Foi dada especial atenção à utilização de 

práticas avaliativas diversificadas.” 

-maior diversificação dos 

instrumentos de avaliação 

 

- utilização de práticas avaliativas 

diversificadas 

 
 
 
 

Materiais 

-“(…) o recurso frequente a materiais didácticos 

(…)” 

-“(…) a concepção de tarefas para a sala de aula 

e produção de materiais (…)” 

-“(…) introdução dos quadros interactivos (…)” 

-“(…) recurso a diferentes tipos de materiais em 

contexto de aula.” 

-“Os mesmos recorreram com maior frequência a 

materiais manipuláveis (…)” 

-(…) permitiu  a criação de diversos materiais 

específicos da disciplina, (…)” 

 

-“Além disso, sempre que possível, elaborados 

materiais específicos, para as aulas de 

Matemática, (…)” 

-“Uma maior utilização de materiais 

manipuláveis/desenho.” 

-“(…) novos materiais que foram disponibilizados 

neste ano.” 

- recurso frequente a materiais 

didácticos 

- produção de materiais 

- introdução dos quadros 

interactivos 

- recurso a diferentes tipos de 

materiais 

- recorreram com maior 

frequência a materiais 

manipuláveis   

- permitiu  a criação de diversos 

materiais específicos da disciplina 

 

- sempre que possível, 

elaborados materiais específicos 

- maior utilização de materiais 

manipuláveis/desenho 

- novos materiais que foram 

disponibilizados 
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-“(…) construção de materiais(…)”  

-“O facto de haver mais recursos materiais (…)” 

-“(…) uma maior disponibilização de 

matérias/recursos (…)” 

-“A aquisição de novos recursos (…) 

-“Maior utilização de materiais manipuláveis;” 

-“Adquiriram-se materiais e equipamentos (…)” 

-“A construção e partilha de materiais entre 

docentes (…)” 

 

-“As alterações situaram-se, nomeadamente, ao 

nível da utilização de novos materiais e 

equipamentos (…)” 

 

- construção de materiais 

- haver mais recursos materiais 

- maior disponibilização de 

matérias/recursos 

- aquisição de novos recursos 

- Maior utilização de materiais 

manipuláveis 

- Adquiriram-se materiais e 

equipamentos 

- construção e partilha de 

materiais entre docentes 

 

- utilização de novos materiais e 

equipamentos 

 

Promoção de 
experiências de 
aprendizagem 

-(…) a promoção de experiências de 

aprendizagem que conduzam os alunos a 

problematizar, a fazer conjecturas e a 

fundamentar (…)” 

 

-“Passou a haver uma maior sensibilização para 

diversificar experiências de aprendizagens na 

sala de aula.” 

-“(…) proporcionar aos alunos novas experiências 

- promoção de experiências de 

aprendizagem 

 

- maior sensibilização para 

diversificar experiências de 

aprendizagens 

- proporcionar aos alunos novas 

experiências de aprendizagem 

1 2    3 



de aprendizagem.”  

 

Actividades que 
privilegiem a 

comunicação e 
raciocínio 

matemático 

-“(…) as actividades que privilegiem o raciocínio e 

a comunicação matemática.”  

-“(…) na sala de aula procuram criar condições 

para que os alunos comunicassem e partilhassem 

os seus raciocínios, (…)” 

-“(…) já há da parte dos professores a 

preocupação de levar o aluno à descoberta, a 

adquirir o gosto pela resolução de tarefas e a 

comunicar matematicamente.” 

 

-“(…) desenvolvimento do raciocínio matemático 

e comunicação matemática (…)” 

 

- actividades que privilegiem o 

raciocínio e a comunicação 

matemática 

- criar condições para que os 

alunos comunicassem e 

partilhassem os seus raciocínios 

- levar o aluno à descoberta, a 

adquirir o gosto pela resolução de 

tarefas e a comunicar 

matematicamente 

 

- desenvolvimento do raciocínio 

matemático e comunicação 

matemática 

3  1   4 

 
Resolução de 

problemas 

-“(…) a resolução de problemas foi uma constante 

durante as aulas de teor mais prático.” 

-“(…) recorrendo a actividades de investigação 

dando primazia à resolução de problemas (…)” 

 

-“Foi feita uma aposta em algumas vertentes do 

Ensino da Matemática, especialmente na 

resolução de problemas e descoberta.” 

-“Resolução de problemas ligados ao mundo 

- a resolução de problemas foi 

uma constante 

- dando primazia à resolução de 

problemas 

 

- especialmente na resolução de 

problemas 

- Resolução de problemas ligados 

ao mundo real 
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real.” 

 

-“(…) resolução de problemas (…)” 

-“(…) incidiu-se mais na resolução de problemas.” 

-“Maior incidência na resolução de problemas.” 

 

- resolução de problemas 

- incidiu-se mais na resolução de 

problemas 

- Maior incidência na resolução 

de problemas 

Actividades 
centradas nos 

alunos 

-“(…) actividades mais centradas nos alunos e a 

responsabilizá-los pela sua aprendizagem.” 

-“As aulas de apoio e de estudo acompanhado 

permitiram a realização de actividades 

diferenciadas e individualizadas.” 

 

- actividades mais centradas nos 

alunos 

 

- realização de actividades 

diferenciadas e individualizadas 

2     2 Actividades 

Diversificação de 
estratégias/activida

des 

-“(…) observou-se  enorme preocupação na 

diversificação de estratégias/actividades  (…)” 

-“Foram realizadas actividades diversificadas de 

apoio (…)” 

 

-“As aulas de apoio e de estudo acompanhado 

permitiram a realização de actividades 

diferenciadas e individualizadas.” 

-“(…) os professores têm diversificado mais as 

práticas lectivas, diferenciando estratégias dentro 

da sala de aula e recursos inovadores e 

interactivos (…)” 

-preocupação na diversificação 

de estratégias/actividades   

-Foram realizadas actividades 

diversificadas 

 

- realização de actividades 

diferenciadas e individualizadas 

- diferenciando estratégias dentro 

da sala de aula 

- maior diversificação de 

estratégias 

- diversificaram estratégias 

2 4 3 1 1 11 



-“(…) maior diversificação de estratégias.” 

-“Os professores envolvidos no projecto 

diversificaram estratégias (…)” 

 

-“(…) procura de novas estratégias, mais 

motivantes e diversificadas (…)” 

-“(…) aplicação de estratégias diversificadas (…)” 

-“(…) maior diversidade de estratégias (…)” 

 

-“(…) utilização/inovação de novas metodologias 

e estratégias de trabalho.” 

 

-“(…) recurso a estratégias  de aprendizagem 

mais dirigidas e diversificadas.” 

 

- novas estratégias, mais 

motivantes e diversificadas 

- aplicação de estratégias 

diversificadas 

- maior diversidade de estratégias 

 

- utilização/inovação de novas 

metodologias e estratégias de 

trabalho 

 

- recurso a estratégias  de 

aprendizagem mais dirigidas e 

diversificadas 

 

 

Planificação e 
preparação de 

tarefas/actividades 

-“(…) no sentido de planificar e preparar 

actividades diversificadas a aplicar na sala de 

aula (…)” 

-“(…) a concepção de tarefas para a sala de aula 

e produção de materiais (…)” 

-“Evidencia-se uma alteração nas actividades e 

tarefas propostas aos alunos (…)” 

-“Esta mudança visualiza-se logo na planificação 

- planificar e preparar actividades 

- a concepção de tarefas para a 

sala de aula 

- Evidencia-se uma alteração nas 

actividades e tarefas 

- Esta mudança visualiza-se logo 

na planificação das actividades 

- maior atenção na planificação 

5  2 1  8 



das actividades que se realiza com base num 

trabalho de grupo intenso (…)” 

-“Verificou-se também uma maior atenção na 

planificação de actividades lectivas (…)” 

 

-“O facto de haver mais recursos materiais, 

possibilitou aos docentes planificarem e 

concretizarem actividades mais motivadoras com 

os alunos.” 

-“Desenvolvimento de actividades pedagógicas 

relevantes.” 

 

-“(…) planificação e implementação conjunta das 

actividades.” 

de actividades lectivas 

 

- possibilitou aos docentes 

planificarem e concretizarem 

actividades mais motivadoras 

- Desenvolvimento de actividades 

pedagógicas relevantes 

 

- planificação e implementação 

conjunta das actividades 

 

-“O PM ajudou os professores de Matemática a 

melhorarem a sua capacidade de reflexão em 

relação às suas práticas lectivas.” 

 

-“Professor mais reflexivo – antes, durante e após 

as aulas.” 

-melhorarem a sua capacidade 

de reflexão em relação às suas 

práticas lectivas 

- Professor mais reflexivo 
  2   2 Reflexão 

Dinâmica da sala de 
aula 

-“A reflexão após a aula sobre a dinâmica 

conseguida (…)” 

 

-“As dinâmicas de sala de aula foram melhorando 

- reflexão após a aula sobre a 

dinâmica conseguida 

 

- dinâmicas de sala de aula foram 

1  1   2 



(…)” melhorando 

 

-“Desenvolvimento de um ensino mais 

direccionado para aspectos ligados aos hábitos 

de pensamento e de reflexão sobre as temáticas 

(…)” 

- aspectos ligados aos hábitos de 

pensamento e de reflexão sobre 

as temáticas 
  1   2 

Concretização dos 
objectivos 

-“(…) os factores que contribuíram positivamente 

ou  negativamente  para a concretização  dos 

objectivos de aula (…)” 

-“(…) reflexão sobre os resultados.” 

- factores que contribuíram 

positivamente ou  negativamente  

para a concretização  dos 

objectivos de aula 

- reflexão sobre os resultados 

2     2 

 

Assessorias  

-“Os efeitos verificados na prática lectiva 

prendem-se essencialmente com a figura do 

assessor (…)” 

-“O facto de terem existido assessorias entre os 

professores de matemática fez com que o 

professor da turma e o professor assessor 

partilhassem estratégias e experiências (…)” 

-“As assessorias e as aulas de reforço de 

aprendizagem foram muito importantes no apoio 

a estas práticas.” 

 

-“O trabalho de assessoria foi reconhecido por 

toda a comunidade escolar e familiar (…)” 

-“Existência de assessorias.” 

- prendem-se essencialmente 

com a figura do assessor 

- existido assessorias entre os 

professores de matemática 

- assessorias e as aulas de 

reforço de aprendizagem foram 

muito importantes 

 

- trabalho de assessoria foi 

reconhecido 

- Existência de assessorias 

- graças à presença do professor 

assessor 
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-“(…) graças à presença do professor assessor e 

à utilização de diversificados meios tecnológicos.” 

 

-“As assessorias contribuíram para nos 

professores uma maior necessidade de ajustar 

estratégias e metodologias.” 

-“(…) os professores se foram habituando a 

trabalhar (…)  em assessorias.” 

-“(…) designadamente, no caso das aulas de 

assessorias (…)” 

 

-“Foi fundamental o estabelecimento de 

assessorias (…)” 

- As assessorias contribuíram 

para nos professores uma maior 

necessidade de ajustar 

estratégias e metodologias 

- professores se foram 

habituando a trabalhar em 

assessorias 

- caso das aulas de assessorias 

 

- estabelecimento de assessorias 

  
 
 

TIC 

-“Notou-se por parte  dos professores de 

Matemática um abertura bastante significativa ao 

uso das novas tecnologias, nomeadamente uso 

de quadro interactivo.” 

-“Também valorizaram o recurso ao computador 

sempre que enriquecia a aprendizagem.” 

-“(…) utilizando as novas tecnologias de 

informação e comunicação (…)” 

-“(…) utilização das T.I.C. s no ensino da 

Matemática.” 

Os efeitos verificados na prática lectiva prendem-

- abertura bastante significativa 

ao uso das novas tecnologias 

- valorizaram o recurso ao 

computador 

- utilizando as novas tecnologias 

de informação e comunicação 

- utilização das T.I.C. s 

- prendem-se essencialmente … 

e as novas tecnologias 

- A actualização do quadro 

interactivo da plataforma Moodle 
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se essencialmente … e as novas tecnologias (…)” 

-“A actualização do quadro interactivo da 

plataforma Moodle da escola e dos computadores 

portáteis (…)” 

 

-“Utilização das novas tecnologias na leccionação 

dos conteúdos, recorrendo a materiais 

informáticos interactivos, (…)” 

-“Utilização mais frequente das tecnologias 

informáticas com software ligado à Matemática.” 

-“Maior utilização de materiais manipuláveis e 

diversificação dos mesmos, de softwares 

matemáticos, do quadro interactivo.” 

-“(…) graças à presença do professor assessor e 

à utilização de diversificados meios tecnológicos.” 

-“A utilização do quadro interactivo tornou-se uma 

prática regular (…)” 

 

-“(…) Introdução dos quadro interactivos  (…)” 

 

-“(…) estimular o uso das TIC como meio de 

pesquisa (…)” 

 

-“(…) utilização das novas tecnologias (…)” 

da escola e dos computadores 

portáteis 

 

- Utilização das novas tecnologias 

na leccionação dos conteúdos 

- Utilização mais frequente das 

tecnologias informáticas 

- Maior utilização de materiais 

manipuláveis 

- utilização de diversificados 

meios tecnológicos 

-utilização do quadro interactivo 

tornou-se uma prática regula 

 

- Introdução dos quadro 

interactivos   

 

-estimular o uso das TIC como 

meio de pesquis 

 

- utilização das novas tecnologias 

- passar a usar as novas 

tecnologias 



-“A maioria dos professores também se esforçou 

por passar a usar as novas tecnologias (…)” 

 

Estudo 
Acompanhado 

-“O que foi realmente positivo foi a atribuição do 

estudo acompanhado a professore de Matemática 

(…)” 

-“As aulas de Estudo Acompanhado permitiram 

ter mais disponibilidade de tempo para se 

introduzir novas práticas lectivas.” 

 

- “A existência de mais tempo (Aulas de Estudo 

Acompanhado) (…)” 

-“As aulas de apoio e de estudo acompanhado 

permitiram a realização de actividades 

diferenciadas e individualizadas.” 

-“O facto de ter sido a área curricular não 

disciplinar, estudo acompanhado, (…) permitiu 

uma melhor consolidação dos conteúdos (…)” 

-“As aulas de Estudo Acompanhado e de Reforço 

permitiram ao professor apoiar os alunos de uma 

forma mais sistemática e individualizada,” 

- atribuição do estudo 

acompanhado a professore de 

Matemática 

- Estudo Acompanhado 

permitiram ter mais 

disponibilidade de tempo para se 

introduzir novas práticas lectivas 

 

- A existência de mais tempo 

(Aulas de Estudo Acompanhado) 

- As aulas de apoio e de estudo 

acompanhado permitiram a 

realização de actividades 

- estudo acompanhado, (…) 

permitiu uma melhor 

consolidação dos conteúdos 

- As aulas de Estudo 

Acompanhado e de Reforço 

permitiram ao professor apoiar os 

alunos 

2 4    6 

Práticas 
lectivas Mudanças 

-“As práticas lectivas foram melhorando de forma 

acentuada (…)” 

 

-alteração no modo de leccionar  1 3   4 



 

-“(…) alteração no modo de leccionar as práticas 

lectivas em todas as turmas envolvidas no PAM.” 

-“Ocorreram mudanças nas práticas lectivas (…)” 

-“A prática pedagógica dos docentes foi alterada 

substancialmente (…)” 

-“(…) alterações e evoluções  que têm ocorrido 

nas práticas lectivas.”  

as práticas lectivas 

 

- Ocorreram mudanças nas 

práticas lectivas 

- prática pedagógica dos 

docentes foi alterada 

substancialmente 

- alterações e evoluções  que têm 

ocorrido nas práticas lectivas 

Diversificadas  

-“As práticas lectivas tornaram-se mais 

diversificadas (…)” 

 

-“Os professores têm diversificado mais as 

práticas lectivas (…)” 

 

-“(…) diversificando as suas práticas lectivas.” 

-“(…) permitiram actualizar e diversificar as 

práticas lectivas.” 

- práticas lectivas tornaram-se 

mais diversificadas 

 

- professores têm diversificado 

mais as práticas lectivas 

 

- diversificando as suas práticas 

lectivas 

- diversificar as práticas lectivas 

1 1 2   4 

 - A frequência do laboratório neste último ano 

para os alunos de todas as turmas não foi 

possível devido ao número de horas do crédito 

horário atribuídas, (…).”  

-“Reduzido número de horas lectivas para o 

programa da disciplina.” 

- não foi possível devido ao 

número de horas do crédito 

horário atribuídas 

 

- Reduzido número de horas 

lectivas 

1  1   2 



 


