
Balanço da implementação do projecto no final dos três anos: Apreciação dos objectivos no início do PM 

Frequência 
Categoria Subcategoria Unidade de Contexto Unidade de Registo 

a1 b2 c3 d4 e5 
Total 

Objectivos 
Coerentes  

-“Os objectivos foram coerentes com o 

diagnóstico realizado (…)” 

-“Os objectivos foram adequados, exequíveis e 

coerentes com o diagnóstico realizado.” 

-“Os objectivos definidos no inicio do PM foram 

adequados e coerentes (…)” 

-“(…) foram significamente exequíveis e 

coerentes (…)” 

-“Todos os objectivos foram adequados, 

exequíveis e coerentes (…)” 

-“(…) os objectivos do PM foram adequados, 

coerentes (…)” 

-“(…) com as reformulações a que foram sujeitos 

tornaram-se coerentes e exequíveis.” 

-“De uma forma global os objectivos foram 

adequados, exequíveis e coerentes.” 

 

-foram coerentes com o 

diagnóstico realizado 

- coerentes 

- coerentes 

 

- coerentes 

- coerentes 

- tornaram-se coerentes 

- coerentes 

- coerentes 

- coerentes 

- Foram coerentes com o 

diagnóstico 

 

- coerentes 

- eram coerentes com o 

diagnóstico 

4 7 8 2 1 22 

                                                
1 DREN 
2 DREC 
3 DRELVT 
4 DREAlen 
5 DREAlg 



 

-“Os objectivos definidos pelo PM foram 

adequados, exequíveis e coerentes (…)” 

-“(…)os objectivos definidos no inicio do PM 

foram pertinentes e coerentes (…)” 

-“Foram coerentes com o diagnóstico realizado e 

exequíveis.” 

 

-“Os objectivos definidos no início do PM foram 

adequados, exequíveis e coerentes (…)” 

-“Os objectivos eram coerentes com o 

diagnóstico(…)” 

-“(…) foram adequados e coerentes (…)” 

-“(…) os objectivos fossem adequados, 

exequíveis e coerentes (…)” 

-“Os objectivos definidos inicialmente revelaram-

se adequados e coerentes (…)” 

-“Os objectivos inicialmente definidos foram 

adequados, coerentes e exequíveis (…)” 

-“Pensamos que os objectivos foram coerentes e 

adequados (…)” 

-“(…) os objectivos que definimos no inicio do PM 

foram adequados e coerentes (…)” 

 

- coerentes 

- coerentes 

- coerentes 

- coerentes 

- os objectivos foram coerentes 

- coerentes 

 

- coerentes 

- objectivos delineados foram 

coerentes 

 

- objectivos foram coerentes 



-“Os objectivos definidos foram adequados, 

exequíveis e coerentes (…)” 

-“ Os objectivos delineados foram coerentes (…)” 

 

-“Os objectivos foram coerentes (…)” 

Adequados  

-“(…) adequados ao contexto desta escola (…)” 

-“Os objectivos foram adequados, exequíveis e 

coerentes com o diagnóstico realizado.” 

-“ Os objectivos foram adequados (…)” 

-“Os objectivos definidos no inicio do PM foram 

adequados e coerentes (…)” 

-“Os objectivos traçados foram alcançados (…)” 

-“Os objectivos definidos foram pertinentes e 

adequados (…)” 

-“Os objectivos inicialmente definidos revelaram-

se globalmente adequados, (…)” 

-“(…) foram adequados e exequíveis (…)” 

-“(…) constatamos que estes foram adequados 

(…)” 

-“(…) eram adequados, exequíveis e coerentes 

(…)” 

-“Os objectivos mostraram-se adequados (…)” 

-“(…) adequados à realidade da escola.” 

 

- adequados ao contexto desta 

escola 

- objectivos foram adequados 

- objectivos foram adequados 

- foram adequados 

- objectivos traçados foram 

alcançados 

- Os objectivos definidos foram 

adequados  

- definidos revelaram-se 

globalmente adequados 

- foram adequados 

- estes foram adequados 

- eram adequados 

- mostraram-se adequados 

- adequados à realidade da 

escola 

 

- foram adequados 

12 11 12 3 1 39 



-“(…) foram adequados, exequíveis e coerentes.” 

-“(…) foram adequados, exequíveis (…)” 

-“Todos os objectivos foram adequados, 

exequíveis e coerentes (…)” 

-“(…) os objectivos do PM foram adequados, 

coerentes (…)” 

-“(…)objectivos definidos estiveram muito 

adequados (…)” 

-“De uma forma global os objectivos foram 

adequados, exequíveis e coerentes.” 

-“Os objectivos definidos pelo PM foram 

adequados, exequíveis e coerentes (…)” 

-“(…) os objectivos foram adequados e 

exequíveis (…)” 

-“De um modo geral os objectivos foram 

adequados e exequíveis (…)” 

-“Os objectivos a que nos propusemos foram 

adequados (…)” 

-“(…) foram adequados e pertinentes.” 

 

-“(…) os objectivos foram adequados (…)” 

-“Os objectivos definidos no início do PM foram 

adequados, exequíveis e coerentes (…)” 

-“(…) adequados e exequíveis.” 

- foram adequados 

- foram adequados 

- foram adequados 

- estiveram muito adequados 

- os objectivos foram adequados 

- adequados 

- foram adequados 

-objectivos foram adequado 

- foram adequados 

- foram adequados 

 

- os objectivos foram adequados 

- foram adequados 

- adequados 

- foram adequados 

- foram adequados 

- adequados 

- inicialmente revelaram-se 

adequados 

- foram adequados 

-adequados 

- estes foram adequados 

-objectivos que definimos no 

inicio do PM foram adequados 



-“(…) foram adequados (…)” 

-“(…) foram adequados e coerentes (…)” 

-“(…) os objectivos fossem adequados, 

exequíveis e coerentes (…)” 

-“Os objectivos definidos inicialmente revelaram-

se adequados e coerentes (…)” 

-“Os objectivos inicialmente definidos foram 

adequados, coerentes e exequíveis (…)” 

-“Pensamos que os objectivos foram coerentes e 

adequados (…)” 

-“(…) estes foram adequados (…)” 

-“(…) os objectivos que definimos no inicio do PM 

foram adequados e coerentes (…)” 

-“(…) os objectivos definimos foram adequados e 

coerentes (…)” 

 

-“Os objectivos são adequados e exequíveis.” 

-“Os objectivos definidos foram adequados, 

exequíveis e coerentes (…)” 

-“(…) os objectivos foram cumpridos 

satisfatoriamente e adequados (…)” 

 

-“Os objectivos definidos foram, na sua maioria, 

adequados (…)” 

- objectivos definimos foram 

adequados 

 

- Os objectivos são adequados 

-Os objectivos definidos foram 

adequados 

- adequados 

 

- objectivos definidos foram, na 

sua maioria, adequados 



 

Exequíveis  

-“Os objectivos foram adequados, exequíveis e 

coerentes com o diagnóstico realizado.” 

-“(…) foram significamente exequíveis e 

coerentes (…)” 

-“(…) foram adequados e exequíveis (…)” 

-“ Foram exequíveis (…)” 

-“Os objectivos, no nosso entender, eram e 

continuam válidos e exequíveis.” 

-“(…) eram adequados, exequíveis e coerentes 

(…)” 

 

-“(…) foram adequados, exequíveis e coerentes.” 

-“(…) foram adequados, exequíveis (…)” 

-“Todos os objectivos foram adequados, 

exequíveis e coerentes (…)” 

-“Verificou-se uma boa exequibilidade (…)” 

-“(…) com as reformulações a que foram sujeitos 

tornaram-se coerentes e exequíveis.” 

-“De uma forma global os objectivos foram 

adequados, exequíveis e coerentes.” 

-“Os objectivos definidos pelo PM foram 

adequados, exequíveis e coerentes (…)” 

-“(…) os objectivos foram adequados e 

- Exequíveis 

- significamente exequíveis 

- exequíveis 

- Foram exequíveis 

- continuam válidos e exequíveis 

- exequíveis 

 

-exequíveis 

- exequíveis 

- exequíveis 

- boa exequibilidade 

- exequíveis 

- exequíveis 

- exequíveis 

- exequíveis 

- exequíveis 

- exequíveis 

- exequíveis 

 

- exequíveis 

- exequíveis 

- foram exequíveis 

- exequíveis 

6 11 5 2  24 



exequíveis (…)” 

-“De um modo geral os objectivos foram 

adequados e exequíveis (…)” 

-“(…) o exequíveis (…)” 

-“Foram coerentes com o diagnóstico realizado e 

exequíveis.” 

 

-“Os objectivos definidos no início do PM foram 

adequados, exequíveis e coerentes (…)” 

-“(…) adequados e exequíveis.” 

-“(…) na sua maioria foram exequíveis.” 

-“(…) os objectivos fossem adequados, 

exequíveis e coerentes (…)” 

-“Os objectivos inicialmente definidos foram 

adequados, coerentes e exequíveis (…)” 

 

-“Os objectivos são adequados e exequíveis.” 

-“Os objectivos definidos foram adequados, 

exequíveis e coerentes (…)” 

- exequíveis 

 

- exequíveis 

- exequíveis 

Pertinentes 

-“Os objectivos definidos foram pertinentes e 

adequados (…)” 

-“(…)os objectivos traçados foram pertinentes 

(…)” 

-“(…) consideramos que os mesmos foram  

- Os objectivos definidos foram 

pertinentes 

- os objectivos traçados foram 

pertinentes 

 

2 3  1  6 



 

pertinentes (…)” 

-“(…)os objectivos definidos no inicio do PM 

foram pertinentes e coerentes (…)” 

-“(…) foram adequados e pertinentes.” 

 

-“(…)os objectivos  continuam pertinentes (…) 

- os mesmos foram pertinentes 

- foram pertinentes 

- pertinentes 

 

- continuam pertinentes 

Alcançados  

-“Na generalidade atingimos os objectivos 

propostos no projecto inicial.” 

-“(…) podemos inferir que todos os objectivos 

foram plenamente atingidos.” 

-“(…) ter alcançado um dos objectivos (…)” 

-“(…) os objectivos pretendidos foram alcançados 

(---)” 

-“Os objectivos foram alcançados de forma 

satisfatória (…)” 

-“(…) constata-se que a maioria destes foram 

atingidos (…)” 

-“Os objectivos foram alcançados.” 

-“(…) os objectivos propostos foram globalmente 

atingidos (…)” 

-Os objectivos definidos foram todos alcançados.” 

 

-“(…) foram atingidos (…)” 

- atingimos os objectivos 

propostos 

- todos os objectivos foram 

plenamente atingidos 

- alcançado um dos objectivos 

- os objectivos pretendidos foram 

alcançados 

- Os objectivos foram alcançados 

 

- a maioria destes foram atingidos 

- objectivos foram alcançados 

- foram globalmente atingidos 

- foram todos alcançados 

 

- foram atingidos 

- foram atingidos na sua maioria 

- permitiram concretizar os 

5 4 3 1 1 14 



-“(…) foram atingidos na sua maioria.” 

-“(…) permitiram concretizar os objectivos com 

sucesso.” 

 

-“(…) os objectivos foram cumpridos 

satisfatoriamente e adequados (…)” 

 

-“(…) foram satisfatoriamente os objectivos 

definidos (…)” 

objectivos com sucesso 

 

- objectivos foram cumpridos 

satisfatoriamente 

 

- foram satisfatoriamente os 

objectivos definidos 

Não foram 
alcançados  

-“(…) os objectivos esperados ainda não foram 

alcançados (…)” 

-“(…) não permitiu o comprimento de todos os 

objectivos definidos.” 

 

-“(…) não se conseguiu o sucesso desejado, (…)" 

 

-“Estamos longe dos objectivos propostos.” 

 

-“Alguns objectivos não foram plenamente 

alcançados (…)” 

-“(…) não foram atingidos na globalidade.” 

-objectivos esperados ainda não 

foram alcançados 

- não permitiu o comprimento de 

todos os objectivos definidos 

 

- não se conseguiu o sucesso 

desejado 

- Estamos longe dos objectivos 

propostos 

 

- objectivos não foram 

plenamente alcançados 

- não foram atingidos na 

globalidade 

2 1 1 2  6 



Não exequíveis  

-“(…) alguns dos objectivos revelaram-se  pouco 

exequíveis (…)” 

-“(…) nem sempre se mostraram exequíveis (…)” 

- revelaram-se  pouco exequíveis 

- nem sempre se mostraram 

exequíveis 
 2    2 

Reajustados  

 

-“(…) foram sempre reajustados (…)” 

 

-“(…) sofreram uma reformulação no final de 

2006/2007(…)” 

-“(…) com as reformulações a que foram sujeitos 

tornaram-se coerentes e exequíveis.” 

 

-“(…) os objectivos foram sempre reavaliados e 

reajustados (…)” 

- foram sempre reajustados 

 

- sofreram uma reformulação 

- com as reformulações 

- foram sempre reavaliados e 

reajustados 
1 2 1   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balanço da implementação do projecto no final dos três anos: Apreciação dos diferentes objectivos no início do PM 

 
Frequência 

Categoria Subcategoria Unidade de Contexto Unidade de Registo 
a6 b7 c8 d9 e10 

Total 

Atitude positiva 

-“(…) os alunos valorizam mais a matemática 

sentido mais gosto e auto-confiança (…)” 

-“A atitude dos alunos relativamente às 

actividades/ estratégias foi positiva (…)” 

 

-“(…) melhora da relação dos alunos com a 

matemática (…)” 

-“(…)fez com que os alunos olhassem a 

Matemática de forma diferente, (…)” 

 

- sentido mais gosto  

- A atitude foi positiva 

 

- melhora da relação dos alunos 

com a matemática 

- os alunos olhassem a 

Matemática de forma diferente 

2  2   4 

 
 
 
 
 
 

Objectivos 
conseguidos 

 
 
 
 
 

Auto-confiança 
-“(…) os alunos valorizam mais a matemática 

sentido mais gosto e auto-confiança (…)” 

-“(…) aumentou a auto-confiança (…)” 

- sentido mais auto-confiança 

- aumentou a auto-confiança 2     2 

                                                
6 DREN 
7 DREC 
8 DRELVT 
9 DREAlen 
10DREAlg 



Motivação 
 

“(…) favorecendo a motivação face á 

Matemática.” 

-“(…) permitiram ampliar a motivação e o 

interesse dos alunos (…)” 

-“(…) a motivação dos alunos perante a disciplina 

aumentou.” 

 

-“(…) tornando o processo ensino/aprendizagem 

mais motivante.” 

 

-“ Os alunos pareceram-nos mais motivados (…)” 

-“(…) o ensino de Matemática de forma mais 

motivadora e interessante.” 

 

-“As maiores diferenças notam-se no nível de 

interesse e da motivação (…)” 

-“(…) há algumas evidências de ter melhorado a 

motivação (…)” 

- favorecendo a motivação 

- ampliar a motivação 

- motivação dos alunos perante a 

disciplina aumentou 

 

- processo ensino/aprendizagem 

mais motivante 

 

- alunos pareceram-nos  mais 

motivados   

- de forma mais motivadora 

 

- motivação 

- melhorado a motivação 

3  1 2 2 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interesse -“(…) permitiram ampliar a motivação e o 

interesse dos alunos (…)” 

-“(…) para ser vista como mais interessante (…)” 

-“Nas aulas aumentou o interesse pela disciplina 

(…)” 

 

- interesse dos alunos 

- como mais interessante 

- aumentou o interesse 

 

- interessante 

 

3   1 2 6 



-“(…) o ensino de Matemática de forma mais 

motivadora e interessante.” 

 

-“As maiores diferenças notam-se no nível de 

interesse e da motivação (…)” 

-“Os alunos têm vindo a demonstrar um maior 

interesse (…)”  

- nível de interesse 

- demonstrar um maior interesse 

Acompanhamento 
Individualizado 

-“(…) a presença de dois professores permitiu um 

apoio mais individualizado (…)” 

 

-“(…) usufruíram de um acompanhamento 

individual (…)” 

 

-“(…) ensino individualizado (…)” 

- mais individualizado 

 

- acompanhamento individual 

 

- ensino individualizado 

1 1 1   3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envolvimento dos 
alunos nas 
Actividades 

-“(…) maior envolvimento dos alunos nas 

actividades propostas (…)” 

 

-“(…)maior participação dos alunos nas 

actividades (…)” 

-“(…) tendo-se envolvido na generalidade a essas 

actividades.” 

 

-“(…) adesão dos alunos às actividades propostas 

(...)” 

- maior envolvimento dos alunos 

nas actividades 

 

- maior participação dos alunos 

nas actividades 

- envolvido na generalidade a 

essas actividades 

 

- adesão dos alunos às 

actividades propostas 

1  2 1 1 5 



 

-“(…) o número de alunos que participaram em 

actividades extra-curriculares aumentou (…)” 

 

- de alunos que participaram em 

actividades extra-curriculares 

aumentou 

Existência de 
Professores de 

áreas disciplinares 
diferentes 

-“(…)proposta de professores de outras áreas 

disciplinares para integrarem parcerias com o 

professor de matemática, (…)” 

-“(…) presença de um professor de Matemática 

no Estudo Acompanhado e/ou Área de Projecto 

(…)” 

- proposta de professores de 

outras áreas disciplinares para 

integrarem parcerias 

- presença de um professor de 

Matemática no Estudo 

Acompanhado e/ou Área de 

Projecto 

2     2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Melhoria nos 
resultados 

-“No 3.º ciclo em todos os anos de escolaridade a 

taxa de sucesso foi superior (…)” 

-“Relativamente às provas de aferição do 6º ano 

verificou-se uma melhoria (…)” 

-“Estes resultados são bastante positivos (…)” 

-“(…) os objectivos propostos estão a ser 

atingidos  (…)” 

-“(…) as metas estabelecidas ao nível da 

avaliação dos alunos foram alcançadas/ 

superadas.” 

-“(…) subida permanente das taxas de sucesso 

em matemática (…)” 

-(…) os objectivos traçados foram alcançados e 

- verificou-se uma melhoria 

- taxa de sucesso foi superior 

- resultados  são bastante 

positivos  

- os objectivos propostos estão a 

ser atingidos   

- foram alcançadas/superadas 

- subida permanente das taxas 

de sucesso 

- os objectivos traçados foram 

alcançados 

- a taxa de insucesso tem vindo a 

diminuir 

 
17 

 
 
5 
 

 
9 

  
2 

 
33 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

até ultrapassados nomeadamente no que se 

refere aos resultados dos alunos (…)” 

-“(…) a taxa de insucesso tem vindo a diminuir 

(…)” 

-“(…) verificou-se uma evolução positiva  nos 

resultados dos alunos.” 

-“Constata-se uma melhoria no aproveitamento 

(…)” 

-“(…) redução do número de níveis inferiores a 

três (…)”  

-“Verificou-se uma ligeira melhoria dos resultados, 

(…)” 

-“(…) evolução positiva dos resultados.” 

-“(…) tendo-se conseguido aumentar o sucesso 

(…)” 

“Tem-se vindo a observar melhorias no 

aproveitamento dos alunos na disciplina (…)” 

-“ É indiscutível houve melhoria dos resultados 

globais (…)” 

-“(…) melhoria  global dos resultados obtidos 

pelos alunos.” 

-“Os resultados dos alunos foram 

progressivamente evoluindo ao longos dos três 

anos (…)” 

- uma evolução positiva  nos 

resultados 

- melhoria no aproveitamento 

- redução do número de níveis 

inferiores 

- melhoria dos resultados 

- evolução positiva dos resultados 

- conseguido aumentar o sucesso 

- melhorias no aproveitamento 

dos alunos 

- houve melhoria dos resultados 

globais 

- melhoria  global dos resultados 

- Os resultados dos alunos foram 

progressivamente evoluindo 

 

- melhoria crescente da média da 

avaliação 

- evolução nos resultados dos 

alunos 

- taxas de sucesso previstas 

foram ultrapassadas 

- Melhorou-se o sucesso 

- diferentes anos melhoraram 



 

-“(…) melhoria crescente da média da avaliação 

(…)” 

-“(…) evolução nos resultados dos alunos.” 

-“As taxas de sucesso previstas foram 

ultrapassadas (…)” 

-“Melhorou-se o sucesso (…)” 

-“(…) atendendo a que as avaliações 

correspondentes aos diferentes anos melhoraram 

(…)” 

 

-“(…) melhor aproveitamento na disciplina, (…)” 

-“A evolução que se verificou no aproveitamento 

dos alunos (…)” 

-“Globalmente os resultados revelaram uma 

evolução positiva (…)” 

-“(…) tendo os resultados vindo a melhorar 

gradualmente.” 

-“(…) aumentar o sucesso da disciplina (…)” 

-“(…) melhoria das avaliações internas e externas 

dos alunos.”  

-“(…) os seus resultados melhoraram sempre ao 

longo do projecto.” 

-“(…) os resultados foram sempre melhorando.” 

 

- melhor aproveitamento 

- evolução que se verificou no 

aproveitamento dos alunos 

- revelaram uma evolução 

positiva 

- os resultados vindo a melhorar 

gradualmente 

- aumentar o sucesso da 

disciplina 

- melhoria das avaliações 

internas e externas 

- os seus resultados melhoraram 

sempre 

- os resultados foram sempre 

melhorando 

- melhoria do desempenho por 

parte da maioria dos alunos 

 

- alunos apresentaram melhores 

resultados 

- as percentagens de sucesso 

aumentaram 



-“(…) alguma melhoria do desempenho por parte 

da maioria dos alunos (…)” 

 

-“(…) alunos apresentaram melhores resultados 

(..)” 

-“(…) as percentagens de sucesso aumentaram 

(…)” 

Práticas lectivas 
mais dinâmicas 

-“(…) práticas lectivas mais dinâmicas e 

inovadoras (…)” 

 

-“O aspecto mais positivo é a mudanças das 

práticas lectivas (…)” 

- práticas lectivas mais dinâmicas 

 

- mudanças das práticas lectivas  1 1   2 

Criação de um 
Espaço com 

equipamentos e 
materiais 

-“(…) a escola ganhou um espaço onde se pode 

«fazer acontecer Matemática»(…)” 

-“(…) beneficiar a Escola com meios.” 

- escola ganhou um espaço 

- beneficiar a Escola com meios 

   
 
 2 

  2 

Melhoria da 
qualidade 

-“(…) houve efectivo incremento  na qualidade do 

ensino (…)” 

-“(…)podemos afirmar que houve efectivo 

incremento  na qualidade do ensino (…)” 

 

- efectivo incremento  na 

qualidade 

- efectivo incremento  na 

qualidade 

   2  2 

 

 

 



 

 
Frequência 

Categoria Subcategoria Unidade de Contexto Unidade de Registo 
a11 b12 c13 d14 e15 

Total 

 
 
 
 
 
 
 

Objectivos 
não 

conseguidos 
 
 
 
 
 
 

Envolvimento 
Encarregados de 

Educação 

-“Os Encarregados de Educação, de uma forma 

geral, continuam a demitir-se do seu papel (…)” 

-“Também se constata que muitos encarregados 

de educação não monitorizam devidamente o 

trabalho dos seus educandos,”  

 

-“(…) à excepção do envolvimento dos 

Encarregados de Educação(…)” 

-“(…) não se registar o envolvimento necessário e 

desejável dos encarregados de educação (…)” 

 

-“(…) alguns objectivos não foram alcançados 

como promover a participação/ envolvimento dos 

Encarregados de Educação (…)” 

 

-“O envolvimento dos encarregados de educação 

- continuam a demitir-se do seu 

papel 

- muitos encarregados de 

educação não monitorizam 

devidamente o trabalho dos seus 

educandos 

 

- à excepção do envolvimento 

dos Encarregados de Educação 

- não se registar o envolvimento 

necessário e desejável dos 

encarregados de educação 

 

- não foram alcançados como 

promover a participação/ 

envolvimento dos Encarregados 
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foi também uma área com um desenvolvimento 

menor (…)” 

de Educação 

 

- área com um desenvolvimento 

menor 

Criação de um  
Espaço com 

equipamentos e 
materiais 

-“(…) o projecto definido  não foi completamente 

implementado, nomeadamente a criação do 

Laboratório de Matemática.” 

-“(…) não foram exequíveis como a criação de 

uma sala de Matemática e assessorias.” 

-“(…) falta de uma sala exclusivamente para a 

Matemática (…)” 

-“A falta de condições materiais, nomeadamente 

espaços impediram a implementação de algumas 

condições (…)” 

 

-“(…) não foi possível a criação de um espaço 

(…)” 

 

-“Refere-se ainda que a sala de Matemática não 

teve funcionalidade (…)” 

-“(…) bastante difícil a sua exequibilidade.” 

- não foi completamente 

implementado 

- não foram exequíveis como a 

criação de uma sala de 

Matemática 

- falta de uma sala 

- A falta de condições materiais, 

nomeadamente espaços 

 

- não foi possível a criação de um 

espaço 

 

- a sala de Matemática não teve 

funcionalidade 

 

- bastante difícil a sua 

exequibilidade 
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Melhoria nos 
resultados 

- “No 2.º ciclo as taxas de sucesso ficaram 

ligeiramente abaixo dos objectivos traçados.” 

-“(…) os resultados alcançados ainda não são os 

-ligeiramente abaixo dos 

objectivos traçados 

- ainda não são os desejáveis 
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desejáveis.”  

-“(…) à luz dos resultados obtidos a nível nacional 

foram insuficientes.” 

-“(…) os resultados das avaliações interna e 

externa ficaram aquém das expectativas iniciais 

(…)” 

 

-“Em termos de níveis de sucesso, ficámos 

aquém das expectativas (…)” 

 

-“Embora as classificações internas não tenham 

registado alterações (…)”  

-“(…) não atingido se considerarmos os 

resultados (…)” 

-“(…) não se aproximarem os objectivos 

mensuráveis propostos (…)” 

-“Os resultados (…) ficaram muito aquém do 

razoável.” 

-“Os resultados do exame Nacional foram 

decepcionantes, (…)” 

- resultados obtidos a nível 

nacional foram insuficientes 

- ficaram aquém das expectativas 

iniciais 

 

- ficámos aquém das expectativas 

 

- não tenham registado 

alterações 

- não atingido se considerarmos 

os resultados 

- não se aproximarem os 

objectivos mensuráveis propostos 

- ficaram muito aquém do 

razoável 

- Os resultados do exame 

Nacional foram decepcionantes 

 
 
 
 
 

Mudança de 
mentalidade 

-“(…) foi o de alterar a ideia pré-concebida de que 

a matemática não é para todos (…)” 

-“(…) mudança de mentalidade e atitude (…)” 

- foi o de alterar a ideia pré-

concebida 

- mudança de mentalidade e 

atitude 
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