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Informação da professora de Matemática – Teresa Marques 

 
 

Caro Encarregado de Educação 
 

 
Gostaria de informar que, a partir do 2º Período, tenciono introduzir nas aulas de 

Matemática (em ligação com outras disciplinas, sempre que possível) uma ferramenta de 
programação gráfica (o Scratch - http://scratch.mit.edu/ ) adequada a alunos deste nível etário 
e que poderá promover maior motivação e desenvolvimento da competência matemática e 
tecnológica dos alunos, tal como previsto no Currículo Nacional (e especificamente no currículo 
da disciplina de Matemática – indicação de recurso às novas tecnologias). 

Esta estratégia insere-se no desenvolvimento da tese do mestrado que me encontro a 
frequentar (Mestrado em Ciências da Educação – Área de especialização em Tecnologias 
Educativas, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa) e 
que tem o objectivo essencial de descrever a experiência de utilização da ferramenta Scratch 
em contexto formal de aprendizagem, identificando as suas potencialidades nos domínios 
descritos e as metodologias necessárias para rentabilizar a sua eficácia. 

 A síntese do projecto de tese  do mestrado pode ser consultada no seguinte endereço: 
 http://teresamar.googlepages.com/planodissert3zamarV2.doc . 
A apresentação em powerpoint do projecto pode ser consultada em: 
http://teresamar.googlepages.com/planotese.ppt  
Na redacção do texto final será mantida a confidencialidade dos alunos e da turma (ser-

lhes-ão atribuídas outras designações). A tese será objecto de apresentação pública em data a 
definir depois da conclusão do trabalho (data que divulgarei junto de vós). 

 
Agradeço, desde já, toda a colaboração prestada, uma vez que é desejável que as 

actividades desenvolvidas nas aulas se possam prolongar em casa e que gostaria de poder 
conversar convosco, mais tarde, sobre as reacções dos vossos educandos ao trabalho 
desenvolvido nas aulas. 

Estarei presente na vossa reunião com a Directora de Turma, no mês de Janeiro, de 
forma a poder esclarecer quaisquer dúvidas. 

Obrigada pela atenção. 
Os melhores cumprimentos. 
 
 

Dezembro de 2007, a professora de Matemática: 

_______________________________________ 

 

 

(Destacar e devolver à Directora de Turma) 

 

Eu, ________________________________________ Encarregado de Educação do 

aluno __________________________________ nº ___ , da turma X do 5º ano, tomei 

conhecimento da informação prestada pela professora Teresa Marques, relativamente à 

utilização da ferramenta Scratch na aula de Matemática, não me opondo ao desenvolvimento 

deste trabalho. 

Assinatura do Encarregado de Educação: ____________________________   Data: ___/___/____ 

Anexo XVIIc 
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