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1. ÁREAS DE CONHECIMENTO E CONTEÚDOS  

▪ Matemática  e Tecnologias  

▪ Currículos das disciplinas de Matemática  

 

2. INTERVENIENTES 

▪ Alunos: Ensino Secundário  

- privilegiar  alunos  do 10º ano com insucesso na disciplina de Matemática. 

 

▪ Professores de Matemática:  

✓ Os professores que encaminharam os alunos 

✓  Professora responsável 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO 

Todos os anos letivos, em grande parte das turmas, é difícil conciliar a gestão 

eficaz do programa de Matemática com a necessidade de dar resposta às dificuldades dos 

alunos no que diz respeito à falta de pré-requisitos e de hábitos de trabalho. Esta 

situação foi identificada este ano letivo 2021/22 e verifica-se que a atribuição de Apoio 

ao Estudo de Matemática não é suficiente para ultrapassar com sucesso este problema.  

Com este projeto, pretende-se criar uma alternativa/reforço ao clássico Apoio ao 

Estudo na disciplina de Matemática A. Alternativa no que concerne ao tipo de trabalho a 

realizar e também no envolvimento que pretende fomentar entre cada aluno/grupo de 

alunos e o professor que o(s) acompanha. 

 

 

 



4. FINALIDADES 

▪ Apoiar os alunos no sentido de ultrapassarem dificuldades relativas à falta de pré-

requisitos; 

▪ Proporcionar um acompanhamento personalizado, individual ou em pequenos 

grupos, no âmbito dos conteúdos, das aprendizagens essenciais e técnicas de 

trabalho da disciplina de Matemática, de modo a criar um maior envolvimento 

entre o professor e o aluno enquanto equipa de trabalho; 

▪ Proporcionar um apoio mais individualizado com recurso a tecnologia adequada; 

▪  Contribuir para uma atitude positiva face à Matemática. 

 

5. METODOLOGIA E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

• Divulgar o projeto aos professores do grupo 500; 

• Encaminhar os alunos para Oficina𝑴𝒂𝒕+-  2º semestre 2021/2022 

• Alargar a Oficina𝑴𝒂𝒕+ a outros anos de escolaridade -  Ano letivo 2022/23  

 

O encaminhamento de alunos para Oficina𝐌𝐚𝐭+ poderá ser feito pelos professores de 

Matemática quando detetarem alunos com dificuldades em algum dos seguintes aspectos: 

 - pré-requisitos; 

 - aquisição e aplicação de conhecimentos; 

 - utilização de calculadora  Gráfica; 

- métodos de estudo e/ou gestão do tempo; 

O professor de Matemática do(s) aluno(s) indicará as dificuldades detetadas . 

Esta modalidade de Apoio tem a vantagem de ser mais rápida e menos burocrática, pois 

não necessita de passar pelo conselho de turma e é de frequência facultativa. 

 

6. RECURSOS 

▪ Fotocópias / impressões  

▪ Calculadoras Gráficas   

▪ Software educativo 

▪ Materiais de Geometria, livros e manuais para consulta 

▪ Necessidade de horas semanais: 2h a 4h 



7. AVALIAÇÃO 

▪ Utilização de instrumentos de monitorização para: 

-  Contabilizar o número de alunos encaminhados para  Oficina𝑴𝒂𝒕+; 

- Registar a assiduidade dos alunos que frequentam Oficina𝑴𝒂𝒕+; 

- Registar os progressos no aproveitamento desses alunos  

 

 

▪ No final do ano letivo será elaborado um relatório onde constará: 

- o balanço das atividades realizadas; 

- a adesão dos professores de Matemática ao projeto; 

- a adesão dos  alunos ao projeto; 

- a evolução dos resultados obtidos pelos alunos que frequentaram  Oficina𝑴𝒂𝒕+; 

- as dificuldades sentidas e os sucessos alcançados; 

- vantagens/desvantagens da continuidade do projeto para 2022/23. 

 


