
Análise de reunião de reflexão 
 

Questões Fernanda  Mª João 
Currículo: Números e 

Operações 
 

1-2 – onde se enquadra a 
actividade nas OCEPE e no 
Programa do 1º CEB 
 
3 – precedência 
/continuidade 
 
4 – conceitos / competências 
a desenvolver 

São vivências; 
 
Contagem – relação termo a 
termo; relação do que se 
conta com o número 
 
Para que servem os 
números 
 
É a “escadinha” para 
perceberem o que é a 
Matemática 
 
Trabalham com os conceitos 
sem darem por isso  

Aprendizagem pela 
experiência 
 
É tudo o que antecede o 
número – quantidade, 
relação número/objecto 
contado,  utilidade dos 
números, representações – 
concretização de 
abstracções;  
é o degrau para a 
representação formal 
 
É o princípio do sentido do 
número 

Professores – papel do 
professor 

 
1 – implicações nos hábitos 
 
2 – dificuldades/ 
constrangimentos 
 
3 – necessidades  

É mais difícil. 
 
Uma certa insegurança, não 
se sabe com o que se conta, 
deixa de se ter o controle 
total da aula 
 
O comportamento das 
crianças é pior 
 
Temos de saber para os 
orientar e às vezes não me 
sinto muito segura. 
 
Temos um papel muito 
importante na passagem das 
ideias para o que é concreto 

Não se sabe o que vai 
acontecer, se não se 
consegue motivar os alunos, 
o trabalho pode não resultar  
 
É preciso compreender o tipo 
de raciocínio dos miúdos; 
nem sempre se consegue e 
se não sentirem segurança 
podem ficar inibidos e 
desistir; temos de saber 
explicar 
 
Muito importante o nosso 
papel na passagem do 
conceito abstracto para a  
representação e depois de 
novo para a abstracção.  
 
Temos de fazer a ponte 
entre o que vêm e o que 
pensam.  

Alunos  
 

1 – adesão, atitude 
 
 
2 – desenvolvimento de 
competências e 
aprendizagens 
 
 
3 – mobilização e aplicação 
de conhecimentos 
 
4 – comunicação 

Gostam muito, querem 
sempre mais 
 
Aprendem sem dar por isso, 
não têm a noção de que 
estão a aprender 
Matemática. Não há 
complicações nem 
constrangimentos. 
 
Quando os assuntos lhes 
dizem directamente respeito, 
empenham-se mais 
 
É pensar alto. Aprendem a 
ouvir os outros e às vezes 
descobrem outras coisas. 

Participam com muito 
entusiasmo, falam todos ao 
mesmo tempo. 
 
Não percebem que estão a 
aprender, vão pensando, 
construindo e fazendo uso 
de competências adquiridas 
anteriormente. É muito 
natural. 
 
Querem saber os 
pensamentos dos outros e 
fazem perguntas. Explicam 
uns aos outros e isso ajuda-
os a pensar. 

Dificuldades na 
Aprendizagem 

É um estímulo, é muito 
motivador 

Os alunos trabalham à 
medida das suas 



 
1 – motivação 
2 – dificuldades 
3 – competências 
transversais 

As crianças sentem que 
fazem o que podem e os 
mais velhos ajudam os mais 
pequeninos 

capacidades 
Não há medo de errar; vão 
aprendendo uns com os 
outros 
Aumenta a auto-estima e a 
confiança em si.  
 

Articulação  
entre ciclos 

 
1- como poderá ser feita a 
articulação entre ciclos? 

 
Dialogo entre educadoras e 
professoras – passagem do 
PCT 
 
Trabalho conjunto 
 
Conhecimento dos 
programas 
 
Pensar no que deve vir antes 
e trabalhar com as crianças 
não tanto no papel, mas 
ensinar a pensar. “Abrir  a 
janela do pensamento”. 
 
 

 
Contacto entre professoras e 
educadoras 
 
PCT’s articulados – 
documentos Dinâmicos, 
abertos ao “professor 
seguinte” 
 
Momentos de trabalho  
colaborativo, de reflexão 
conjunta sobre as práticas e 
a realidade escolar  

 


