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Coordenador da área 

disciplinar 
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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

a) Identificar e relacionar os conceitos matemáticos elementares que as crianças 

constroem; 

b) Analisar e desenvolver situações e atividades relacionadas com conhecimentos 

matemáticos elementares 

c) Explorar científica e pedagogicamente materiais na aquisição e desenvolvimento 

do conhecimento matemático 

d) Desenvolver estratégias pedagógicas adequadas a uma boa aprendizagem de 

conceitos matemáticos na resolução de problemas nos diferentes níveis etários 

do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. 

e) Desenvolver atitudes positivas em relação à Matemática que possibilitem a 

análise crítica, a inovação, investigação pedagógica e a reflexão sobre a prática 

desenvolvida. 

 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Capítulo I: Números Racionais 

1.1. Números racionais: noções introdutórias 

1.2. Os números racionais em forma de fração 

1.3.  Razões e proporções 

1.4. Desafios para a sala de aula 

GFUC Previsto 



 

 

 
GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.007.02 

 

P á g i n a  | 2 

Capítulo II: Construção do conceito de medida 

2.1. Construção intuitiva do conceito de medida 

2.2. Organização e consolidação do conceito de medida 

2.3. Desafios para a sala de aula 

Capítulo III: Álgebra 

3.1. Uma primeira abordagem aos padrões 

3.2. Trabalhando com padrões 

3.3. Desafios para a sala de aula 

Capítulo IV Organização e Tratamento dos Dados  

4.1(4.2)4.3 Representação e interpretação de dados; Conceito de probabilidade. 

Situações aleatórias para a sala de aula 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Os conteúdos programáticos estão em linha com os quatro grandes domínios do Ensino 

da Matemática no 1.º Ciclo do Ensino Básico e no Pré-Escolar: Números e Operações; 

Geometria e Medida; Álgebra e Resolução de Problemas e Organização e Tratamento 

de Dados. 

Os conteúdos são explorados tendo em vista a sua aplicação concreta nos dois níveis 

de ensino acima descritos. Para além dos objetivos já enunciados, pretende-se, ainda, 

que os alunos sejam orientados no sentido de que possam desenvolver capacidades de 

observação e análise crítica. 
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4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

1. Pedro Palhares; Alexandra Gomes; Elza Amaral; Complementos de Matemática, 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

 

Metodologia 

 

1. Lição Expositiva 

2. Lição Interativa 

3. Resolução de problemas 

 

 

Avaliação contínua 

1. Quatro apresentações de uma atividade para a sala de aula (uma por cada capítulo) 
 

2. Quatro testes de avaliação com a duração de uma hora. 
 
Em cada uma das quatro avaliações o peso do trabalho será de 40% enquanto o teste   

valerá 60%. 

 

Avaliação por exame final na época normal, época de recurso ou época especial: 

 
1. Prova escrita 

 

Para todas as épocas de avaliação: 

1. Os alunos com nota final superior a 16 valores terão de fazer uma prova oral. Se 

aluno não comparecer à prova oral fica com classificação final de 16 valores. 

2. As provas serão sem consulta, com interdição de calculadora e telemóveis. 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

1. Lição expositiva está coerente com os objetivos devido à necessidade de 

apresentar e mostrar a origem e finalidade dos conceitos e resultados teóricos 

aos alunos no âmbito da Matemática. 

 

2. Lição interativa está coerente com os objetivos pois a interação alunos/docentes 

ajuda a aprendizagem dos conceitos e suas aplicações, nomeadamente no 

conhecimento e aplicação das noções aprendidas.  

3. Resolução de problemas está coerente com os objetivos pois a aplicação de 

conteúdos teóricos à resolução de exercícios práticos, teórico práticos e de 

aplicação, ajuda o aluno a consolidar a matéria lecionada e a aprender a pensar 

matematicamente em vez de apenas memorizar regras e fórmulas prontas, 

relacionando um grande número de conceitos. 

Esta metodologia de ensino é fundamental para a construção de conhecimentos, 

na qual o aluno tem a oportunidade de criar seus próprios métodos e estratégias 

de resolução destes, construindo, desenvolvendo e estruturando o seu 

pensamento matemático. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Os alunos têm de comparecer obrigatoriamente a 2/3 das aulas leccionadas 

 

Data: 21/ 06/ 2021 

 Docente 

(Jorge Manuel Monteiro Mendes) 

 

Coordenador da Área Disciplinar 

(José Miguel Rodrigues Teixeira Salgado) 


