
Ex.ma Presidente do Conselho Executivo 
da Escola Básica 2,3 de ... 
 
Maria Teresa Marques, professora do quadro de nomeação definitiva do grupo 230, que 
se encontra a frequentar o 2º ano do Mestrado em Ciências da Educação, 
especialização em Tecnologias Educativas, na Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação da Universidade de Lisboa, vem, por este meio, solicitar autorização, no 
âmbito do desenvolvimento da tese de dissertação (em anexo) para, no presente ano 
lectivo: 
 
- Contactar os Directores de Turma das Turmas do 5º ano no sentido de solicitar a 
consulta das caracterizações biográficas realizadas no âmbito dos diagnósticos para a 
elaboração dos Projectos Curriculares de Turma, aplicar questionário (em anexo) 
relativo à relação dos alunos com a Matemática e com a Resolução de Problemas e 
representações sobre a disciplina. 
- Aceder às classificações finais das provas de aferição do 4º ano dos alunos que agora 
se encontram no 5º ano e consultar as respectivas provas para poder recolher dados 
referentes ao desempenho nos diferentes domínios temáticos. 
- Aplicação de prova académica, do tipo das provas de aferição, no final da actividade a 
todos os alunos do 5º ano no final do ano lectivo (com o envolvimento do Departamento 
de Matemática e Informática do Agrupamento) 
 
Todo o trabalho de recolha e tratamento de dados (feito no início e no final da 
experiência, que decorrerá no presente ano lectivo) respeitará a confidencialidade dos 
alunos (quer do grupo onde a experiência decorrerá, quer dos restantes alunos do 5º 
ano), não sendo nunca reveladas as suas identidades nos processos de cruzamento da 
informação, nem no texto final. 
 
Informa-se, ainda, que o trabalho a desenvolver - experiência de utilização na aula de 
Matemática, como suporte ao desenvolvimento do currículo, da ferramenta Scratch - 
ambiente gráfico de programação (desenvolvida pelo MIT - Massachusetts Institute of 
Technology, na sequência do trabalho anterior com a Linguagem LOGO, e apresentada 
aomundo através da internet em Maio de 2007) se insere numa perspectiva de 
investigação-acção que pretende contribuir para a melhoria do sucesso na disciplina de 
Matemática. Os encarregados de educação serão envolvidos em todo o processo, 
manifestando por escrito a sua adesão e autorização para a recolha de dados que 
respeite a confidencialidade das identidades (por meio de impressos próprios que se 
encontram em anexo). A experiência da professora nesta área é significativa (anexa-se 
currículo pessoal). 
 
O trabalho será orientado pela Professora Doutora Guilhermina Miranda da Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação (anexa-se parecer da referida Professora) 
 
Pede deferimento, agradecendo a atenção dispensada a este pedido. 
 
30 de Novembro de 2007 
Maria Teresa Pinheiro Martinho Marques 

Anexo XVI 

http://ex.ma/

