
Guião de Reunião de Reflexão  
 

Questões 

 

 

Relativamente ao Currículo: 
 Tema: Números e Operações 
 

1. Considerando as Orientações Curriculares para o JI, onde se 

enquadra uma actividade deste tipo? 

2. Do mesmo modo, considerando o Currículo e o Programa do 1º CEB, 

onde se enquadra uma actividade deste tipo (se é que se enquadra)?  

3. De que modo é que a actividade realizada no JI precede a que se vai 

realizar no 1º CEB? E como é que no 1ºCEB se dá ou pode dar  

continuidade à actividade? 

4. Quais os conceitos/competências matemáticos envolvidos e a 

desenvolver? 

 

Relativamente aos Professores: 
 Papel do Professor 

 

1. Quais as implicações de um trabalho deste tipo nos hábitos de um 

professor/educador? (preparação das aulas, dinamização,...) 

2. Que dificuldades/constrangimentos sente, ou não, na implementação e 

desenvolvimento deste tipo de trabalho? (gestão do tempo, 

participação dos alunos,...)necessidades 

3. Sente necessidade de algum tipo de preparação especial 

(conhecimento matemático, pedagógico, ...) 

 

Relativamente aos Alunos: 

 

1. Como reagem/aderem os alunos a propostas deste tipo? Qual o tipo 

de atitude mais frequente? (activo, passivo, indiferente, ...) 



2. Que impacto lhe parece que este tipo de trabalho tem no 

desenvolvimento de competências matemáticas? E na aquisição de 

aprendizagens? 

3. De que forma lhe parece que os alunos aplicam os conhecimentos e 

competências adquiridos? Parece-lhe que são capazes de os mobilizar 

e aplicar em novas situações? 

4. Como interagem uns com os outros? Qual o papel da comunicação? 

 

 

Relativamente a Dificuldades na Aprendizagem: 
 (A Matemática contra o insucesso escolar) 

1. Parece-lhe que este tipo de actividade desperta o interesse dos 

alunos? Sente-os motivados? 

2. Sente que a actividade oferece dificuldade? Em que medida? Que tipo 

de dificuldade? (compreensão, execução,...) 

3. Sente que a actividade contribui para o desenvolvimento de 

competências transversais, ou seja, parece-lhe que a realização de 

actividades deste tipo contribui de algum modo para ajudar os alunos  

a ultrapassar dificuldades a outros níveis e/ou noutras áreas?  

 


