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Resumo 
 
 

A formação inicial de professores é tida como uma fase muito importante para dotar os 
futuros professores de ferramentas adequadas visando a aquisição de uma boa qualidade 
de conhecimento didático-científico e didático-matemático. O estudo tem como questão de 
investigação central: o que é que mudou no curso de Formação de professores de 
Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, com a implementação das 
orientações expressas no eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola?  
O percurso de investigação, de natureza mista, foi desenvolvido incidindo em três focos 
fundamentais: (i) opiniões dos professores sobre as mudanças no curso de formação de 
professores de Matemática/Física; (ii) idoneidade didática do programa de Metodologia de 
ensino de Matemática, do Curso de formação de professores de Matemática/Física e (III) 
Conhecimentos Didático-Matemático mobilizados pelos estudantes do referido curso. A 
fundamentação teórica centrou-se nos conceitos da teoria do Enfoque Ontossemiótico do 
conhecimento e ensino da Matemática. Os dados qualitativos e quantitativos recolhidos, 
foram, respectivamente, objeto de tratamento através das técnicas de análise de conteúdo 
e de análise estatística simples.  
Da análise e discussão dos resultados da primeira parte do estudo, concluiu-se que houve 
poucas mudanças no curso de Formação de professores de Matemática/Física, pois que na 
pesquisa realizada, constatou-se que existem fragilidades ao nível do cumprimento das 
orientações expressas no eixo 8, no tocante à revisão dos programas, elaboração de novos 
programas, elaboração de materiais didáticos para a formação inicial de professores de 
Matemática/Física, assim como a implementação e seguimento de fundamentos da 
abordagem por competências nas práticas de sala de aula.  
Da análise do programa de Metodologia de Ensino da Matemática, concluiu-se que o 
mesmo tem pouca idoneidade didática, pois que, na faceta epistémica, não se menciona o 
problema de desenho, implementação e análise (retrospectiva) de experiências de 
aprendizagem e não são visíveis aspetos relacionados com a abertura à inovação didática e 
à prática reflexiva (faceta cognitiva). Por outro, não faz referência de como motivar os 
futuros professores de Matemática/Física para a profissão de professor (Faceta afectiva); 
não faz menção a recursos didáticos utilizáveis no processo de ensino aprendizagem (faceta 
mediacional), nem tão pouco faz menção à resolução de problemas e/ou das tarefas de 
investigação em relação ao desenho de unidades temáticas. 
Da análise dos resultados do questionário inicial sobre o Conhecimento Didático-
Matemático aplicado aos estudantes do curso de formação de professores de 
Matemática/Física, constatou-se debilidades ao nível do conhecimento matemático e 
didático, no âmbito da Álgebra, pois que, encontrou-se um elevado número das respostas 
incorretas nas questões sobre estruturas, funções e modelação na resolução de exercícios 
de Álgebra. Estas debilidades foram parcialmente ultrapassadas após a realização de uma 
ação formativa sobre este tópico, no entanto as dificuldades persistiram ao nível da 
modelação matemática.  
Neste contexto, os resultados deste estudo mostram que há necessidade dos futuros 
professores de Matemática/Física de terem uma formação adequada que lhes permita 
desenvolver competências didático-matemático em atividades que envolvem a Álgebra (um 
dos tópicos de ensino de maior relevo nos currículos de Matemática do 1.º Ciclo em 
Angola), assim como a competência de integrar o conhecimento dos conteúdos 
matemáticos e a especificidade do que se vai ensinar.  
Em função das debilidades identificadas nesta pesquisa, apresentam-se orientações a ter 
em consideração na elaboração de um novo programa de Metodologia de Ensino de 
Matemática para o curso de Formação de professores de Matemática/Física da escola do 
Magistério do Namibe, tendo em conta o processo de revisão e adequação curricular em 
Angola 2018-2025 em curso no País. 
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Abstract 

 
Initial teacher education is considered a very important phase to provide future teachers 
with adequate tools with the aim of acquiring a good quality of didactic-scientific and 
didactic-mathematical knowledge. The central research question of the present study is: 
what changed in the Mathematics Training Course/Physics Teachers at the Namibe 
Magisterium School, with the application of the guidelines expressed in axis 8 of the 
Teacher Training Plan in Angola?  
The  research path developed  was mixed, focusing on three key approaches:: (i) teacher 
opinions on changes in the course of training mathematics/physics teachers; (ii) didactic 
suitability of the Mathematical Teaching Methodology program, the math/physics teacher 
training course and (III) didactic-mathematical knowledge mobilized by students in that 
course. The theoretical framework is Onto-Semiotic Approach of mathematical knowledge 
for teaching. The qualitative and quantitative data collected were, respectively, processed 
using content analysis and statistical analysis statistical analysis techniques.  
From the analysis and discussion of the results of the first part of the study, it was 
concluded that there were few changes in the Mathematics / Physics Teacher Training 
course, since in the research carried out, it was found that there are weaknesses in terms 
of compliance with the guidelines expressed in Axis 8, regarding the revision of the 
programs, the elaboration of new programs, the elaboration of didactic materials for the 
initial formation of Mathematics / Physics teachers, as well as the implementation and 
follow-up of the competences approach in classroom practices.  
The analysis of the Mathematical Teaching methodology program concluded that it has 
little didactic suitability, since, in the epistemic aspect, the problem of the design, 
implementation and (retrospective) analysis of learning experiences and aspects related to 
openness to didactic innovation and reflexive practice (cognitive facet) are not visible. On 
the other hand, it does not refer to how to motivate future math/physical teachers for the 
teaching profession (Affective Facet); it does not mention the teaching resources that can 
be used in the learning teaching process (mediational facet), nor does it mention problem-
solving and/or research tasks in relation to the design of thematic units. 
From the analysis of the results of the initial questionnaire on Knowledge on Physics-
Mathematics applied to students of the math/physical teacher training course, weaknesses 
were found at the level of mathematical knowledge and teaching, within the scope of the 
Therefore, a large number of incorrect answers were found in questions about structures, 
functions and modeling in the resolution of algebra exercises. These weaknesses were 
partially overcome after carrying out a formative action on this subject, however, the 
difficulties persisted at the level of mathematical modeling.  
In this context, the results of this study show that it is necessary for prospective 
math/physical teachers to have adequate training that allows them to develop didactic-
mathematical skills in activities involving algebra (one of higher education topics in the 
Mathematics curriculums of the 1st Cycle in Angola), as well as the competence to 
integrate the knowledge of mathematical content and the specificity of what will be 
taught.  
Due to the weaknesses identified in this research, the guidelines to take into account in the 
development of a new Mathematical Teaching Methodology program for the training 
course of Mathematics/Physics teachers of the Magisterium Namibe school, taking into 
account the review and adequacy process in Angola 2018-2025 underway in the country. 
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Introdução Geral 

0.1. Nota introdutória    

O presente estudo foi desenvolvido com a finalidade de averiguar as mudanças na Formação 

Inicial de professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, como 

consequência da implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola.  

A investigação realizada está centrada nos aspetos relativos às ações projetadas para 

operacionalizar o Eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola sobre a 

melhoria da qualidade da formação inicial de professores para o Ensino Pré-Escolar, Ensino 

Primário e para o 1.º Cíclo do Ensino Secundário (Ministério da Educação de Angola, 2008, p. 

97-99). 

A fundamentação teórica centra-se nos conceitos da teoria do Enfoque Ontossemiótico do 

conhecimento e ensino da Matemática, com destaque: ao modelo do Conhecimento 

Didático – Matemático e ao Guia de Avaliação da Idoneidade Didática de um processo de 

Ensino Didática Matemática (Godino, 2011, Godino, Batanero, Rivas & Arteaga, 2013). 

A pesquisa realizou-se com base na análise das opiniões de 17 professores, através de um 

inquérito por questionário, assim como, na análise da idoneidade didática do programa de 

formação de professores em Metodologia de Ensino de Matemática, do curso de 

Matemática/Física da escola do Magistério em estudo, usando elementos do guia de guia de 

avaliação de processos de formação de professores em educação Matemática baseado no 

Enfoque Ontossemiótico do conhecimento e ensino da Matemática. Por fim, aplicou-se 

antes e depois da intervenção/formação, um questionário a um grupo de 34 estudantes do 

curso de formação de professores de Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe 

para se averiguar quais os conhecimentos didático-matemáticos que são mobilizados por 

eles, e quais as dificuldades que enfrentam na resolução de exercícios sobre o tópico da 

álgebra. 

Nesta parte introdutória da tese expõe-se a problemática e antecedentes da investigação, 

questões de investigação, objetivos gerais e específicos da investigação, assim como a 

organização da tese.     
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0.2. Problemática e antecedentes da investigação 

Existem várias pesquisas no contexto internacional realizadas no âmbito de formação de 

professores. Neste estudo, destacam-se os trabalhos realizados sobre: Avaliação de projetos 

e programas (Abrantes, 2001; Fernandes, 2011, Godino 2011; Godino, Batanero, Rivas & 

Arteaga, 2013; Keiluweit, 2014; Giraldo, 2014); avaliação de impacto de programas de 

Formação de professores (Bauer, 2011; Cruz, Pombo & Costa, 2008; Khonamri &Salimi, 

2010; Giraldo, 2014; Silva, 2011; Soares & Kaiber, 2016, Serrazina, Canavarro, Guerreiro, 

Rocha, Portela & Gouveia, 2011); noções do Enfoque Ontossemiótico do conhecimento e 

instrução da Matemática (Godino 2011; Godino, Font, Wilherme & De Castro, 2009; Font, 

Planas & Godino, 2010; Godino, 2013); critérios de idoneidade didática (Godino, Contreras & 

Font, 2006, Godino, Bencomo, Font & Wilhelmi, 2006); Modelo do conhecimento didáctico -

matemático proposto pelo Enfoque Ontossemiótico do conhecimento e instrução da 

Matemática (Godino, 2009; Aké, 2013; Godino, Aké, Contreras, Díaz, Estepa, Blanco, Lacasta, 

Lasa, Neto, Oliveras, & Wilhelmi, 2015; Pino-Fan & Godino, 2015; Godino, Batanero, Font & 

Giacomene, 2016; soares, 2016; Godino, Giacomene, Batanero & Font, 2017), que tem por 

base os trabalhos desenvolvidos por Ball e seus colabodores (Hill, Ball & Schilling, 2008) nas 

investigações realizadas sobre formação de professores de Matemática. Olhou-se também 

na dimensão normativa (D’Amore, Font &Godino, 2007; Godino, Batanero & Font, 2008; 

Plana & Irazo, 2009; Assis, Godino & Frade, 2012); Ensino e Aprendizagem da Álgebra (Vale, 

Ferreira & Santos, 2011; Socas, 2011; Rodrigues, Menezes, & Ponte,  2014; Ponte,2005 e  

2006; Ponte, Branco, & Matos,  2009, Canavarro, 2011; Branco & Ponte, 2011; Borralho & 

Palhares, 2013). Dificuldades, obstáculos e erros na aprendizagem da Matemática (Socas, 

1997, Ponte, & Chapman, 2006; Godino,  Font, Wilhelmi, & Lurduy, 2011). avaliação e 

Desenvolvimento do pensamento algébrico (Aké, 2013; Godino, Aké, Gonzato, & Wilhelmi, 

2014; Canavarro, 2007; Alarção, 2006 ; Blanton,  & Kaput, 2005; Branco,2013; Burgos, 

Giacomone,  Beltrán-Pellicer, & Godino, 2017 ). 

No contexto do referencial normativo, teve-se em conta: A lei de Bases do Sistema de 

Educação (Angola,2001); A lei de Bases do Sistema de Educação (Angola, 2016); Plano 

Mestre de Formação de Professores em Angola (Ministério da Educação de Angola, 2008); 

decreto-lei 109/011, que aprova as normas que regulam a formação de professores e 

agentes de educação de nível médio para o subsistema de educação Pré-Escolar, para as 
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instituições de ensino primário e para as instituições do 1.º Cíclo do ensino secundário; 

Revisão Curricular e Proposta de lei da Politica curricular para Angola (Ministério da 

Educação de Angola, 2019). 

Ainda no contexto normativo realça-se o quarto objetivo dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 2016), o qual estabelece uma linha de base para o 

roteiro dos esforços constantes do documento da Educação 2030 com uma estrutura de 

ação, que inclui dez metas específicas e mais de cinquenta estratégias como indicadores a 

alcançar, os quais são de grande relevância para esta tese, tendo em conta que o segundo 

indicador da estratégia do alvo 4.c, faz referência sobre: 

"Revisão, análise e melhoria da qualidade da formação de professores, 

isto é, (Formação Inicial e contínua) e em fornecer a todos os professores 

uma formação inicial de qualidade e um contínuo desenvolvimento e 

apoio profissional aos professores em serviço " (UNESCO, 2016, p. 24). 

O que significa que, para se cumprir a Agenda da Educação 2030, é importante que a 

formação inicial e contínua sejam acompanhadas por mais investimentos em termos de 

programas de formação de professores, pois que "a ausência e/ou inadequação do 

desenvolvimento profissional contínuo e apoio aos professores”, são fatores-chave que 

contribuem para a baixa qualidade dos resultados de aprendizagem.  

Na linha de pensamento da Agenda da Educação 2030, a Comissão da União Africana (CUA), 

definiu também a Estratégia da Educação para o Continente Africano, (2016-2025), que 

assume como objetivo primário, o desenvolvimento de sistemas educativos fortes e 

eficientes em cada País africano, CUA, (2016). 

No contexto de formação de professores em Angola, encontraram-se alguns trabalhos, com 

destaque aos estudos sobre: a formação inicial de professores de Matemática e uma 

reflexão do seu desenvolvimento no Instituto Médio Normal de Educação em Angola 

(Quitembo, 2005); A formação de professores de Matemática no Instituto Superior de 

Ciências de Educação em Benguela-Angola: um estudo sobre o seu desenvolvimento, 

(Quitembo, 2010); A formação de Professores em Angola e o perfil do Professor do Ensino 

Básico (Alberto & Tortella, 2014); resultados do relatório geral apresentado pelo Ministério 

de Educação em 2014 sobre um balanço das dificuldades identificadas na consecução dos 

objetivos propostos (Ministério da Educação de Angola, 2014); O desenvolvimento de 

competências na formação inicial dos alunos estagiários da Escola de Formação de 
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Professores Comandante Kwenha do Lobito (Gregório, 2018); avaliação (Anfonso, 2014; 

Ministério da Educação, 2014; Afonso & Agostinho, 2019). E não encontrou-se nenhum 

estudo sobre o impacto do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola na 

Formação Inicial de Docentes de Matemática para 1.º Ciclo. 

Dos estudos anteriores, constatou-se que a formação de professores em Angola com nível 

médio, teve início em 1978, quando da implementação da 1.ª Reforma Educativa e a nível do 

Namibe teve seu início em 1982, isto é, cinco anos depois. Nesta altura assistiu-se ao 

surgimento dos Institutos Médios Normais de Educação, que passaram a ser chamadas 

Escolas de Formação de Professores para o 1.º Ciclo do Ensino Secundário e atualmente 

designadas Escolas de Magistério que contavam com docentes nacionais e estrangeiros 

(muitos deles vindos de Países amigos de Angola, como Cuba, Bulgária, Vietnam…). Naquela 

época, tal como se pode ler em (Alberto & Tortella, 2014), a formação de professores no País 

passou a assinalar formações intermédias, como: Formação de Superação de Professores e 

Cursos de Formação Acelerada. Não havia um plano curricular uniformizado para as escolas 

de formação de Professores no País, situação que durou até 2003.  

De 2001 a 2003 desenhou-se a 2ª Reforma Educativa em Angola, incluindo o subsistema de 

Formação de Professores para o ensino Primário (1ª à 6ª classe) e para o 1º Ciclo do Ensino 

Secundário geral (7ª à 9ª Classe), cuja implementação começou em 2004, com o intuito de 

superar as lacunas da 1ª reforma e adequar-se às novas exigências da Educação na 

atualidade.  

Em resposta à problemática relacionada com a qualidade de formação de professores, 

passados três anos da implementação desta 2ª reforma, o Ministério da Educação angolano 

conceituou, em 2007, com o apoio técnico de agências de cooperação internacional (peritos 

do Gabinete de Engenharia em Instrução e Treinamento e da UNICEF), o Plano Mestre de 

Formação de Professores (Ministério da Educação de Angola, 2008), que implica várias 

medidas considerando a formação inicial de professores (pré-serviço), em serviço (modular) 

programas de formação de professores, bem como programas de formação a distância, com 

o intuito de se uniformizar o ensino no País, propondo um conjunto de ações para melhorar 

qualidade da formação inicial, contínua e à distância dos professores para o Pré - Escolar, 

Ensino Primário (1ª à 6ª Classe) e 1º Ciclo do ensino Secundário em Angola (7ª à 9ª Classes).  

Participaram no processo de elaboração do Plano Mestre de Formação de Professores, dois 

técnicos pedagógicos (um subdirector e um professor) das Províncias: (i) Benguela, (ii) 
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Cabinda, (iii) Huíla, (iv) Kuanza Sul (v) Namibe e (vi) Luanda, do Instituto Nacional de 

Formação de Quadros de Angola e do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento 

da Educação. 

Em meados da fase de implementação da 2ª reforma educativa, o Ministério da Educação de 

Angola em 2014, apresentou um balanço das dificuldades identificadas na consecução dos 

objetivos propostos, onde destaca como condicionalismos da qualidade de ensino: a falta de 

bibliotecas escolares; falta de materiais pedagógicos; e a não multiplicação das acções de 

formação dos professores na fase da generalização dos novos materiais pedagógicos para o 

ensino Primário e 1º Ciclo do ensino secundário.  

E sobre a eficácia do novo sistema de educação destaca como debilidades: a ausência de um 

trabalho metodológico sistemático e escalonado: Ministério da Edução-Direção Provincial de 

Educãção-Escola-Professor. 

Neste âmbito, a relevância desta investigação é justificada pelo facto do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola ser um documento Nacional que abarca orientações 

específicas, tanto para a formação inicial como para a formação contínua e à distância, 

uniformizando deste modo, o processo de Formação de professores para o Pré-Escolar, 

ensino Primário (1ª à 6ª Classe) e 1º Ciclo do ensino Secundário (7ª à 9ª Classe).  

Passados mais de dez anos de implementação do Plano Mestre de Formação de Professores 

em Angola de 2008 a 2016 (MED, 2008, p. 97-99) e por ter participado no referido projecto, 

e pela experiência na formação inicial à mais de 15 anos, suscitaram-nos um conjunto de 

dúvidas, inquietações e curiosidade. Desta forms tornou-se relevante desenvolver uma 

investigação focada no processo de implementação do projecto na Escola do Magistério do 

Namibe. 
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0.3. Questões e objectivos de investigação  

Tendo em conta os antecedentes e a problemática do estudo, definiu-se como questão 

central: o que é que mudou no curso de Formação de professores de Matemática/Física na 

escola do Magistério do Namibe, com a implementação do eixo 8 do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola? Tem como  finalidade, averiguar as mudanças na 

Formação Inicial de professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, 

como consequência da implementação do eixo 8 do Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola. Da questão central, emergiram três  questões de investigação. 

Questão de investigação 1 Qual é a opinião dos professores sobre as mudanças no curso de 

Formação de professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, com a 

implementação do eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola? 

Objetivos 

Objetivo de investigação 1: Identificar a opinião dos professores sobre as mudanças no 

curso de Formação de professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, 

com a implementação do eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola. 

Para a consecução deste objetivo geral 1, delineou-se os seguintes cinco objetivos 

específicos: 

Objetivo específico 1.1. Analisar as opiniões dos professores para determinar se existem 

regularidades sobre o conhecimento e cumprimento das orientações expressas no eixo 8 do 

Plano Mestre de Formação de Professores em Angola; 

Objetivo específico 1.2. Determinar o grau de utilidade que os professores participantes no 

estudo, dão às orientações expressas no eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores 

em Angola; 

Objetivo específico 1.3. Identificar os fatores que condicionaram a implementação das 

orientações expressas no eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, na 

Formação Inicial de professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe;  

Objetivo específico 1.4. Analisar os aspetos relacionados com a prática dos professores 

participantes no estudo no período 2008-2017; 

Objetivo específico 1.5. Identificar necessidades de formação, tanto para os Professores 

participantes no estudo, como para estudantes do curso de formação inicial de 

Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe. 
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Questão de investigação 2: Qual é a idoneidade didática do programa de Metodologia de 

Ensino da Matemática do curso de formação inicial de professores de Matemática/Física da 

Escola do Magistério do Namibe? 

Objetivos 

Objetivo de investigação 2: Analisar a idoneidade didática do programa de Metodologia 

de Ensino da Matemática do curso de formação inicial de professores de 

Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe. 

 Para a consecução do objetivo geral 2, procurou-se alcançar os seguintes objetivos 

específicos: 

Objetivo específico 2.1. Identificar componentes e indicadores, da faceta epistémica no 

programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de formação inicial de 

professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe (conteúdo 

matemático, ecológico, interacional, cognitivo, mediacional); 

Objetivo específico 2.2. Analisar componentes/indicadores das outras facetas implicadas no 

programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de formação inicial de 

professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe. 

Questão de investigação 3: Quais os Conhecimento Didático-Matemáticos que são 

mobilizados pelos estudantes do curso de formação de professores de Matemática/Física da 

escola do Magistério do Namibe, no tópico da Álgebra? 

Objetivos  

Objetivo geral de investigação 3: Identificar nas produções dos futuros professores de 

Matemática/Física para o 1º Ciclo, quais os Conhecimentos Didático-Matemáticos que 

mobilizam e quais as dificuldades que enfrentam na resolução de exercícios sobre o 

tópico da álgebra. 
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Para alcançar o objetivo geral 3, construiu-se um questionário. A aplicação do referido 

questionário levou perseguiu os seguintes objetivos específicos: 

Objetivo específico 3.1. Analisar nas produções dos futuros professores de 

Matemática/Física para 1º Ciclo para indagar sobre aspetos relevantes dos Conhecimentos 

Didático-Matemáticos que têm no tópico da Álgebra. 

Objetivo específico 3.2. Identificar os índices de dificuldades que possuem os futuros 

professores de Matemática/Física para o 1º Ciclo na resolução dos exercícios do tópico da 

Álgebra.  

Para atender os objetivos específicos 3.1 e 3.2, foram analisadas as respostas dadas pelos 

estudantes do curso de formação inicial de professores de Matemática/Física da Escola do 

Magistério do Namibe ao questionário sobre o Conhecimento Didático-Matemático no 

tópico da Álgebra.  

Inicialmente, foi realizada uma análise de frequência simples sobre o grau de correção das 

respostas dadas, sobre o uso dos diferentes métodos de resolução de acordo com o modelo 

de níveis de algebrização, sobre os diferentes tipos de conhecimento identificados e sobre as 

diferentes estratégias de ensino sugeridas pelos professores em formação.  

Adicionalmente, foi realizada uma análise descritiva utilizando as ferramentas do Enfoque 

Ontossemiótico do Conhecimento e Ensino Matemática, para detalhar os elementos 

algébricos colocados em jogo nos diferentes tipos de resoluções elaborados pelos 

estudantes. Isso permitiu inferir uma série de conclusões sobre seus conhecimentos 

relacionados ao conhecimento didático-matemático e as limitações na sua formação inicial. 

Para cumprimento do objetivo de investigação 3, um grupo de 34 estudantes finalistas do 

curso de formação inicial de professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do 

Namibe do ano de 2017, foi envolvido no contexto do tema "Ensinar e aprender". Os 

resultados deste questionário inicial levaram a alcançar o objetivo específico 3.3: 

Ojetivo específico 3.3. Realizar uma ação formativa com os 34 estudantes finalistas do curso 

de formação inicial de professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe 

do ano de 2017, visando promover o desenvolvimento de competências sobre o 

Conhecimento Didático-Matemático no âmbito da Álgebra. 
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Nesta parte do estudo procurou-se atingir os seguintes objetivo específicos: 

Objetivo específico 3.3.1. Promover os Conhecimentos Didático-Matemáticos dos 

estudantes do curso de formação inicial de professores de Matemática/Física da Escola do 

Magistério do Namibe no tópico sobre a Álgebra; 

Objetivo específico 3.3.2. Promover competências didático-matemático em actividades que 

envolvem o tópico da Álgebra, assim como a capacidade de integrar o conhecimento dos 

conteúdos matemáticos e a especificidade do que se vai ensinar. 

Neste estudo seguiu-se uma metodologia mista, envolvendo a recolha e análise de dados 

quantitativos e qualitativos para responder às questões de investigação (Sampieri, Collado & 

Lucio, 2013; Sausa & Baptista, 2011). Tendo em conta o problema de investigação e a 

natureza do objeto de estudo, esta tese, foi desenvolvida através da abordagem 

investigativa do tipo “estudo de caso”, pois que, conforme salienta Amado (2014, p. 122): 

 “O estudo de caso pode ser apenas uma tentativa de exploração de um 

determinado fenómeno (exploratórios), assumir um caráter meramente 

descritivo, situar-se numa perspetiva fenomenológica (interpretativos) 

ou, pelo contrário buscar a explicação dos factos (explicativos; quase - 

experimentais) ”. 

Os dados foram obtidos através: (i) de um questionário de recolha de opinião dos 

professores participantes no estudo sobre as mudanças no curso de Formação de 

professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, com a implementação 

do eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola; (ii) da análise da 

idoneidade didática do programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de 

formação inicial de professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe; 

(iii) e por fim, da análise de dois questionários sobre o Conhecimento Didático-Matemático 

que mobilizam os futuros professores de Matemática/Física para o 1º Ciclo no tópico da 

Álgebra. 

Ao longo da investigação recolheram-se dados qualitativos e quantitativos, que foram 

respectivamente objeto de tratamento através das técnicas de análise de conteúdo e de 

análise estatística simples, pois que, de acordo com Coutinho (2016, p. 217), a análise de 

conteúdo é “um método muito utilizado para análise de textos, e utiliza-se também na 

análise de dados de estudos em que as informações tomam a forma de texto dito ou 

escrito”.  
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Por sua vez, de acordo com Bardin (2016, p. 127):  

“Os resultados em bruto são tratados de maneira a serem significativos e 

válidos. Operações estatísticas simples (percentagens), ou mais complexas 

(análise factorial), permitem estabelecer quadros de resultados, 

diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as 

informações fornecidas pela análise”.  

Aqui reside a razão pelo qual nesta tese utilizou-se as operações estatísticas simples 

(percentagens), pois que permitiram estabelecer quadros de resultados e figuras, os quais 

condensam e põem em relevo as informações fornecidas pela análise dos resultados. 

Neste compromisso de investir na formação de professores, é importante olhar-se mais de 

perto para o programa de formação de professores de Angola, a fim de avaliar-se em que 

medida esses programas podem fazer a diferença e elaborar sugestões que possam ajudar 

as instituições envolvidas no processo em melhorar a qualidade e o impacto destes cursos 

de formação de professores. Enquanto medidas específicas estão sendo tomadas no 

contexto de formação inicial de professores e formação contínua e a distância de 

professores no âmbito do Plano Mestre de Formação de Professores (Ministério da 

Educação de Angola, 2008).  

0.4. Organização da tese  

Apresenta-se inicialmente uma introdução geral onde se inclui os antecedentes, a 

justificação e a pertinência do estudo, bem como a problemática de investigação que esteve 

na sua origem, os objetivos e as questões de investigação.  

No capítulo 1, faz-se uma descrição dos aspetos relacionados com o Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola, onde se destaca a definição do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola, a descrição das ações projetadas para se 

operacionalizar os oito eixos de intervenção e da metodologia usada no processo de 

elaboração do mesmo, os documentos produzidos durante o processo e uma visão crítica do 

mesmo. 

O capítulo 2 apresenta o quadro teórico desenvolvido na presente tese, onde se abordam 

noções gerais do enfoque Ontossemiótico do conhecimento e ensino da Matemática 

(Godino, 2011) e ao Guia de Avaliação da Idoneidade Didática de um processo de Ensino 

(Godino, Batanero, Rivas & Arteaga, 2013);  
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No capítulo 3 descreve-se os pressupostos metodológicos que determinaram todo o 

processo investigativo. Procede-se neste capítulo à descrição dos instrumentos de recolha 

de dados: Questionário de recolha de opinião aos professores de Matemática e Metodologia 

de Ensino de Matemática sobre as as mudanças no curso de Formação de professores de 

Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, com a implementação do eixo 8 do 

Plano Mestre de Formação de Professores em Angola; grelha de análise da idoneidade 

didática do programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de formação de 

professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe; e o questionário de 

recolha de informações sobre os Conhecimentos Didático-Matemáticos que são mobilizados 

pelos estudantes do curso de Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe, no 

tópico da Álgebra. 

No capítulo 4, procede-se à apresentação, discussão e análise dos resultados da investigação 

através do trabalho empírico realizado ao longo de dois anos letivos consecutivos 

(2017/2018 e 2018/2019). Em primeiro lugar apresenta-se os resultados relativos à opinião 

dos professores de Matemática e Metodologia de Ensino de Matemática sobre as 

implicações do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola no curso de Formação 

Inicial de professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe; De seguida, 

apresentam-se os resultados da análise da idoneidade didática do programa de Metodologia 

de Ensino da Matemática do curso de formação inicial de professores de Matemática/Física 

da Escola do Magistério do Namibe. Finalmente na última parte deste capítulo, constam os 

resultados da análise dos dois questionários sobre os Conhecimento Didático-Matemático 

que são mobilizados pelos estudantes do curso de formação de professores de 

Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe, no tópico da Álgebra. 

No capítulo 5, apresenta-se a síntese e as conclusões gerais do estudo e discutem-se, 

também, as limitações e implicações do mesmo. Apresentam-se ainda sugestões 

decorrentes dos resultados e conclusões em termos de perspectivas de futuras linhas de 

investigação e apresenta-se uma proposta do programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática para o curso de formação de professores de Matemática/Física da Escola do 

Magistério do Namibe.  
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No quadro a seguir, apresenta-se o plano geral da organização da presente tese. 

Quadro 1. Plano geral da estrutura da tese 

INTRODUÇÃO GERAL  Problemática e antecedentes  da investigação 

CAPÍTULO 1 Plano Mestre de Formação de Professores em Angola 

CAPÍTULO 2  Enfoque Ontossemiótico do conhecimento e instrução Matemática 

CAPÍTULO 3 Metodologia da investigação 

CAPÍTULO 4 Apresentação, análise e discussão dos resultados da investigação. 

CAPITULO 5 Considerações finais 

Fonte: Elaboração própria 

Finalmente, é de referir que a tese é acompanhada de um CD-ROM no qual constam os 

documentos construídos ao longo da investigação, apêndices, assim como os documentos 

de outra natureza relevantes para o presente trabalho (anexos). 
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CAPITULO 1- Plano Mestre de Formação de Professores em Angola 

1.1. Nota introdutória 

De formas a sustentar o pensamento desta tese neste capítulo fez-se uma descrição de 

aspetos relativos ao Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, nomeadamente: 

definição do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola (1.2); descrição das 

acções projetadas para se operacionalizar os eixos de intervenção do Mestre de Formação 

de Professores em Angola (1.3); descrição das etapas seguidas no processo de elaboração do 

plano Mestre de Formação de professores em Angola (1.4.), Perfis dos agentes da educação 

elaborados pela equipa técnica (1.5). Em síntese neste capítulo 1, procura-se situar os 

leitores terem o conhecimento dos elementos fundamentais que compõe o Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola em curso nas cinco províncias de Benguela, Cabinda, 

Huíla, Cuanza Sul e  Namibe desde do ano 2008. 

1.2. Plano Mestre de Formação de Professores em Angola. 

De acordo com o Bureau d’Ingénierie en Education et Formation, sedeado na Bélgica e 

Instituto Nacional de formação de quadros de Angola, Bureau d’Ingénierie en Education et 

Formation – Instituto Nacional de Formação de Quadros de Angola (2007), o Plano Mestre 

de Formação de Professores em Angola representa um esforço Nacional, no sentido de se 

uniformizar o processo de Formação de Professores e fundamentar a formação de 

professores desde o Pré-Escolar até ao nível do 1º Ciclo do Ensino Secundário.  

Por outras palavras, o Plano Mestre de Formação de Professores em Angola identifica as 

necessidades de formação de Professores e propõe um conjunto de ações a implementar na 

formação inicial, contínua e à distância dos professores para o Pré-Escolar, ensino Primário 

(1ª à 6ª Classe) e 1º Ciclo do ensino Secundário em Angola (7ª à 9ª Classe).  

O referido plano, é constituído por dois documentos fundamentais, sendo: um documento 

técnico e um de encargos financeiro. O documento técnico é constituído por um conjunto de 

informações estruturadas para todo o processo de elaboração e reflete todo o trabalho 

desenvolvido pela equipa técnica nacional com o apoio científico e metodológico do Bureau 

d’Ingénierie en Education et Formation.  
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A figura 1, apresenta o organigrama geral dos eixos de intervenção do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola, previsto para o período 2007-2016. 

Figura 1. Organigrama geral do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola 

.

 Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.10) 

O Plano Mestre de Formação de Professores em Angola é composto por oito eixos de 

intervenção, sendo quatro comuns para a formação inicial e contínua, dois específicos para a 

formação inicial e a formação contínua e à distância. De seguida descreve-se os respectivos 

eixos de intervenção. 

 Eixo 1: Pilotar e avaliar a Reforma da formação inicial e contínua;  

 Eixo 2: Melhorar a organização e gestão das instituições de formação de professores;  

 Eixo 3: Melhorar as infra-estruturas e os equipamentos;  

 Eixo 4: Formar os supervisores e os formadores. 

 Eixo 5: implementar um dispositivo de gestão e administração da formação contínua e 

à distância;  

 Eixo 6: Melhorar a equidade e a qualidade da formação contínua e à distância. 

 Eixo 7: Rever as políticas de acesso às instituições de formação;  
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 Eixo 8: Melhorar a qualidade da formação inicial de professores. 

Cada eixo de intervenção do plano Mestre de Formação de Professores em Angola está 

associado a um conjunto de ações, envolvendo a calendarização, resultados esperados e 

recursos necessários para o êxito de cada eixo.  

De seguida apresenta-se uma breve descrição das ações projetadas para se operacionalizar 

os eixos de intervenção do Mestre de Formação de Professores em Angola e das etapas 

seguidas no processo de elaboração o mesmo.  

1.3. Ações projetadas para se operacionalizar os eixo de intervenção do Plano Mestre 

de Formação de Professores em Angola  

As ações previstas para operacionaluizar-se cada eixo de intervenção do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola, constam de um documento técnico associado a um 

outro documento denominado encargos Financeiros. De seguida descrevem-se as ações 

previstas para operacionalizar-se cada eixo de intervenção deste projeto. 

No quadro 2, descrevem-se as ações para operacionalizar-se o eixo 1: Pilotar e avaliar a 

reforma da formação inicial (2008-2016), onde previa-se: a Preparação de textos oficiais para 

a implementação de um projeto pilotom (2008) e a organização da avaliação do impacto das 

acções realizadas na formação inicial e contínua (2011 – 2014). 

Quadro 2: Plano de ação para operacionalizar-se o Eixo 1: Pilotar e avaliar a reforma da formação inicial e 

contínua 

Ações Calendário Resultados 
esperados 

Recursos necessários 

   Recursos Nacionais = RN 
Assistência Técnica = AT 
Outros Custos = OC 

Eixo 1 : Pilotar e avaliar a reforma da formação inicial e contínua 

1.1.1 Capacitação do 
comité de pilotagem 
de uma equipa técnica 

2008- 2014 10 Pessoas 
do INIDE, 
DNEG, INFQ, 
GEPE, IG e 
INEE + 
equipatécnica 
15 técnicos 
pedagógicos 
capacitados 
na Europa e 
Angola. 

A partir de 2009. O custo está considerado em 
5.2.1 (documento financeiro) 

1.2 Preparação de textos oficiais para a implementação de um projeto piloto 

Preparação de textos 
oficiais para a 
implementação do 
projeto- piloto 

2008 Parecer do 
Gabinete 
Jurídico do 
MED 

1 Técnico durante 2 

meses. 
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1.3 Organização da avaliação do impacto das acções realizadas na formação inicial e contínua (2011 

– 2014) 

1.3.1 Elaboração de 
um dispositivo de 
avaliação do impacto 
das ações realizadas na 
formação inicial e 
contínua 

2010 Dispositivo de 
avaliação 
elaborada e 
validados 

A definir 

1.3.1.1 Determinação 
dos termos de 
referência 

2009  Seminário de uma semana (dez pessoas)  
AT: 2 especialistas 

1.3.1.2 Avaliações 
intermédias anuais do 
projeto – piloto 

2009 – 
2011 

Avaliações 
anuais sobre 
diferentes 
aspetos do 
projeto- 
piloto 
Ajustamentos 

Avaliação pela equipa técnica do DFCD : 
passagens e ajudas de custo, despesas com 
elaboração do inquérito 

1.3.1.3 Avaliação do 
impacto das ações 
realizadas 

2011 Avaliações 
Intermédias 
Realizadas 
Ajustamentos 

Estudo de dois meses com dois especialistas 
locais da Inspeção Geral e dois especialistas 
independentes 

1.3.1.4 Avaliação das 
ações realizadas 

2014 Avaliação 
intermédias 
realizadas 
Ajustamentos 

Estudo de dois meses com dois especialistas 
locais da Inspeção Geral e dois especialistas 
independentes 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.81) 

 

No quadro 3, apresentam-se as ações que previam-se para operacionalizar o eixo 2: 

Melhorar a organização e gestão das instituições de formação de professores, onde  previa-

se: a definição das modalidades de funcionamento das instituições de formação, segundo as 

necessidades de formação inicial e contínua (2008); a formação dos diretores das 

instituições de formação (2009 – 2010); adequação dos normativos da função pública à 

realidade da Educação em Angola (2008 – 2009); a elaboração de instrumentos de avaliação 

anual de professores e do pessoal administrativo; absorção dos Centros de Formação Local 

nas Escolas de Formação de Professores, passando deste modo para o Centro de Recursos 

em 2008; a Troca de experiências entre as Escolas de Formação de Professores para 

melhoria da gestão das instituições de formação, para isso o Ministério de tutela deveria 

Institucionalizar os encontros metodológicos nacionais anuais (2010 – 2014); a criação de 

uma página Web operacional e funcional das direções das Escolas de Formação de 

Professores no período de 2012 à 2014. 
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Quadro 3: Plano de ação para operacionalizar-se o Eixo 2: Melhorar a organização e gestão das instituições de 

formação de professores 

Ações Calendário Resultados esperados Recursos necessários 

   Recursos Nacionais = RN 
Assistência Técnica = AT Outros 
Custos = OC 

Eixo 2: Melhorar a organização e gestão das instituições de formação de professores 

2.1 Definição das modalidades de funcionamento das instituições de formação, segundo as 
necessidades de formação inicial e contínua (2008) 

Definição das modalidades de 
funcionamento das 
instituições de formação 

2008 Modalidades de 
Funcionamento 
definidas 

Seminário de duas semanas 
durante três anos para 15 
pessoas (Diretor e um 
representante dos formadores 
de cada Escola piloto de 
formação de professores) 

2.2 Formação dos diretores das instituições de formação (2009 – 2010) 

2.2.1 Elaboração do perfil dos 
diretores das instituições 

2007  
 
 
 
 
 
 
Perfil do diretor 
Validado 

 
 
Jà elaborado 2.2.1.1 Definição do perfil do 

diretor das instituições de 
formação 

2007 

2.2.2.2 Validação do perfil do 
diretor a nível nacional 

2007 

2.2.2.3 Aprovação do perfil do 
diretor pelo Ministério da 
Educação. 

2008  

2.2.2 Formação dos Diretores 2009 – 
2010 

Diretores e membros 
da direção formados 
em gestão 

Dois seminários de duas 
semanas, por ano, durante dois 
anos, 
para os diretores das EFP e 
membros da direção (sub- 
diretor pedagógico e 
administrativo), a ser realizado 
numa EFP piloto. 

2.2.3 Generalização 2012 Generalização em 
Curso 

A definir 

2.2.3.1 Apadrinhamento de 
outras EFP pelas Escolas-
piloto de FP 

2012  Formação dos diretores e do 
pessoal administrativo das EFP 
apadrinhadas pelas Escolas- 
piloto de FP: Seminário de duas 
semanas durante três anos, em 
cada escola-piloto de FP. Cada 
escola -piloto recebe e forma 2-3 
diretores e membros da direção 
das outras escolas, sob a 
supervisão de um técnico 
pedagógico do Direção da 
Formação Contínua e a Distância. 

2.3 Adequação dos normativos da função pública à realidade da Educação em Angola (2008 – 2009) 

Adequação dos normativos da 
função pública à realidade da 
Educação em Angola 

2008 – 
2009 

Normativos revistos 
e adequados Parecer 
do Gabinete Jurídico 

1 técnico durante um mês/ano 
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do MED 

2.4 Elaboração de instrumentos de avaliação anual de professores e do pessoal administrativo 

    

2.5 Absorção dos Centros de Formação Local nas Escolas de Formação de Professores 

2.5.1 Criação de uma equipa 
técnica para atender os 
centros de formação local nas 
escolas de formação de 
professores 

2008  Equipa técnica do DFCD 

2.6 Troca de experiências entre as Escolas de Formação de Professores para melhoria da gestão das 
instituições de formação (2010 – 2014) 

2.6.1. Institucionalização 
dos encontros 
metodológicos nacionais 
anuais 

2010 – 2014 1 Semana de 
trabalho/ano 

Seminário com 5 representantes 
de cada EFP (diretor, supervisor, 
representante dos formadores, 
pessoal administrativo, etc.) 
supervisionado por dois 
membros da equipa técnica 

2.6.2. Criação de uma 
página Web operacional e 
funcional das direções das 
Escolas de Formação de 
Professores 

2012 – 2014 Sítio Web 
Operacional 

Manutenção e atualização 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.83) 

No quadro 4, apresenta-se o plano de ação para operacionalizar o Eixo 3 (eixo comum): 

Melhorar as infraestruturas e os equipamentos, onde previa-se: o apetrechamento de 

escolas - piloto de formação de professores ou escolas implementadoras do projeto, 

Infraestrutura mínima completa, (2008-2010); A construção e equipamento das Escolas de 

Formação de Professores, com a criação de uma equipa de consultores para avaliar os 

projetos e construção de escolas em 2009, a fim de permitir a construção e equipamento de 

18 novas escolas (uma escola por província) construídas e apetrechadas. 

Quadro 4: Plano de ação para operacionalizar o Eixo 3: Melhorar as infraestruturas e os equipamentos 

Ações Calendário Resultados esperados Recursos necessários 

   Recursos Nacionais = RN 
Assistência Técnica = AT 
Outros Custos = OC 

Eixo 3: Melhorar as infraestruturas e os equipamentos 

3.1. Apetrechamento de escolas - piloto de formação de professores 

3.1.1 Apetrechamento de cinco 
(5) escolas 

2008- 2010 Infraestrutura mínima 
completa 

 

3.2 Construção e equipamento das Escolas de Formação de Professores 

3.1.2 Criação de uma equipa de 
consultores para avaliar os 
projetos e construção de escolas 

2009 Parecer técnico dos 
projetos de construção 
de escolas emitido 

 

3.1.3 Construção e equipamento 
de 18 novas escolas 

2010 18 Escolas (uma por 
Províncias) construídas e 
apetrechadas 

Ver tabulado financeiro 
(documento financeiro) 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.86) 
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No quadro 5, apresenta-se o plano de ação para operacionalizar-se o eixo 4 : Formar os 

supervisores e os formadores, no qual previa-se: formar os supervisores e os formadores e 

validação do Perfil do supervisor (2007-2009); formação em Abordagem por Competências 

(Núcleos duros de supervisores formados em metodologia APC); formação em avaliação 

(Núcleos duros de supervisores formados em Avaliação), 2009 - 2010; Formação de 

supervisores para o acompanhamento de equipas educativas em 2011; formação de 

formadores, 2007- 2010; seguimento dos formadores pelos supervisores (2009 – 2011). 

Quadro 5: Plano de ação para operacionalizar-se o Eixo 4: Formar os supervisores e os formadores 

Ações Calendári
o 

Resultados esperados Recursos necessários 

   Recursos Nacionais = RN 
Assistência Técnica = AT 
Outros Custos = OC 

Eixo 4 : Formar os supervisores e os formadores 

4.1 Formação de supervisores 

4.1.1 Elaboração de 
Perfis. 

2007  
 
 
 
Perfil do supervisor 
Validado 

 
 
 
 
Já elaborado 

4.1.1.1 Definição do 
Perfil do supervisor 

2007 

4.1.1.2 Validação, a nível 
nacional, do 
perfil do supervisor. 

2007 

4.1.1.3 Aprovação do 
perfil do supervisor 
pelo Ministério da 
Educação. 

2008  

4.1.2 Formação em 
Abordagem por 
Competências 

2009 Núcleos duros 
desupervisoresforma
dos em metodologia 
APC 

AT: Seminário de duas semanas (3 
vezes) em cada uma das 5 EFP 
piloto e costos associados 

4.1.3 Formação em 
Avaliação 

2009 – 2010 Núcleos duros de 
supervisores 
formados em 
avaliação 

AT: Um seminário de duas 
semanas por ano 5 EFP piloto + 
dispositivo de 
Acompanhamento (um técnico do 
DFCD por seminário) 

4.1.4 Formação de 
supervisores para o 
Acompanhamento de 
equipas educativas 

2011 Núcleos duros de 
Supervisores 
tecnicamente 
Formados 

AT: Dois seminários de uma 
semana em 5 Escolas-piloto de FP 

4.1.5 Generalização 
da formação de 
supervisores 

2012  O dispositivo do projecto-piloto, 
mais os seminários vão ser 
enquadrados pela equipa 
pedagógica nacional (DFCD)e 
supervisionados por uma AT 

4.2 Formação de Formadores 

4.2.1 Elaboração de Perfis 2007  
 
 
 

Já elaborado 

4.2.1.1 Definição do perfil 
do formador das Escolas 
de Formação de 

2007 
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Professores  
Perfil do formador 
Validado 

4.2.2.2 Validação, a 
Nível nacional, do 
perfil do formador 

2007  

4.2.2.3 Aprovação do 
perfil do formador pelo 
Ministério de Educação 

2008  

4.2.2 Formação nas 
didáticas de cada 
disciplina 

2009 Núcleos duros de 
professores 
formados em 
metodologia e 
Didática APC 

 

4.2.3 Formação em 
Abordagem por 
Competências 

2009 Mesma atividade que 4.1.2 

4.2.4 Formação em 
Avaliação 

2009-2010 Núcleos duros de 
Professores 
formados em 
avaliação 

Mesma atividade que 4.1.3 

4.3 Seguimento dos formadores pelos supervisores (2009 – 2011) 

Seguimento dos 
formadores pela a equipa 
técnica pedagógica 

2009 – 2011 Avaliação 
Ajustamentos 

Seguimento assegurado por duas 
pessoas da equipa técnica 
pedagógica 3 semanas por ano em 
Escolas-piloto de FP 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.87) 

No quadro 6, apresenta-se o Plano de ação para operacionalizar o Eixo 5 (eixo específico): 

Implementar um dispositivo de gestão e administração da formação contínua e a distância, 

onde previa-se: A regulamentação das ações de formação contínua e a distância (2008-

2009); O desenvolvimento da estrutura institucional e administrativa da formação contínua 

e a distância (2008 – 2015): A criação do departamento de formação contínua e a distância 

no Instituto Nacional de Formação de Quadros de Angola, 2009 – 2015, criação das seções 

de formação contínua e a distância nas Direções Provinciais da Educação nas 5 províncias 

piloto, 2009 – 2015, criação dos núcleos de formação contínua e a distância nas EFP's nas 5 

províncias- piloto, 2009 – 2015, generalização em 2012, com a criação das seções de 

Formação Contínua e a Distância em todas as províncias e criação de Núcleos de Formação 

Contínua e a Distancia regionais nas províncias de Cabinda, Kwanza Sul, Benguela, Huíla, 

Malange, Luanda; Elaboração do plano geral da formação contínua e a distância e do 

dispositivo de análise das necessidades de formação (2009 – 2015), subdividido em três 

fases: Elaboração de um plano geral por níveis e áreas de ensino de formação contínua e a 

distância, 2009-2015; Análise das necessidades de formação, 2009-2014; Formação de 

gestores de formação contínua em análise de necessidades de formação 2010-2014. 
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Quadro 6: Plano de ação para operacionalizar o Eixo 5: Implementar um dispositivo de gestão e administração 

da formação contínua e a distância 

Ações Calendário  Resultados esperados  Recursos necessários 

   Recursos Nacionais = RN 
Assistência Técnica = AT 
Outros Custos = OC 

Eixo 5 : Implementar um dispositivo de gestão e administração da formação contínua e a distância 

5.1 Regulamentação das ações de formação contínua e a distância (2008-2009) 

5.1.1 Elaboração de 
uma proposta de 
Decreto-Lei que 
regule os cursos de 
formação contínua 
e a distância 

2008 – 2009 Proposta de Decreto-
Lei sobre a formação 
contínua e a distância 
elaborada 

3 Técnicos do DFCD durante 1 mês 

5.1.2 Aprovação do 
Decreto-Lei sobre a 
Formação contínua 
e a distância 

2009 Proposta de Decreto-
Lei sobre a formação 
contínua e a distância 
aprovada 

1 Técnico do Gabinete Jurídico do 
MED durante uma semana 

5.2 Desenvolvimento da estrutura institucional e administrativa da formação contínua e a distância 
(2008 – 2015) 

5.2.1 Criação do 
departamento de 
formação contínua e 
a 
distância (DFCD) no 
INFQ. 

2009 – 2015 15 técnicos 
pedagógicos 
(INFQ, DNEG, INIDE, 
INEE) e 10 técnicos 
administrativos 
formados 

Apetrechamento do departamento 
e de um local nas DPE: mobiliário, 
Informática, telefone, Internet e 
transporte. Ver tabulado financeiro. 

5.2.1.1 Criação das 
secções de formação 
contínua e a 
distância 
(SFCD) nas Direções 
Provinciais da 
Educação (DPE) nas 
5 províncias piloto. 

2009 – 2015 Secções de Formação 
Contínua e a Distância 
SFCD nas 5 Direções 
Provinciais da 
Educação (DPE) 
criadas 

Apetrechamento de um local SFCD 
nas DPE: mobiliário, informática, 
telefone, Internet, etc. Ver tabulado 
financeiro. 

5.2.1.2 Criação dos 
núcleos de formação 
contínua e a 
distância 
(NFCD) nas EFP's nas 
5 províncias- piloto. 

2009 – 2015 Núcleos de formação 
contínua e a distância 
NFCD nas EFP's 
Criados 

4 administrativos e um responsável 
da formação contínua e a distância 
para cada disciplina. 
Apetrechamento dos locais dos 
NFCD nas EFP’s: mobiliário, 
informática, 
telefone, Internet, etc. 
Apetrechamento das EFP com 
material de reprodução, material 
informático, 
etc. 

5.2.2 Generalização 2012 Criação das SFCD em 
todas as províncias, 
mais criação de NFCD 
regionais dos NFCD 
(Cabinda, Kwanza Sul, 
Benguela, Huíla, 
Malange, Luanda) 

A definir 
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5.3 Elaboração do plano geral da formação contínua e a distância e do dispositivo de análise das 
necessidades de formação (2009 – 2015) 

5.3.1 Elaboração de 
um plano geral por 
níveis e áreas de 
ensino de formação 
contínua e a 
distância. 

2009 – 2015 Plano de formação 
por 
níveis e áreas de 
ensino 
da formação contínua 
e 
a distância elaborado 

Consultoria técnica para apoiar a 
estruturação da realização do plano 
geral da formação contínua e a 
distância 
6 técnicos do DFCD durante 3 meses 

5.3.1.1 Elaboração 
de um caderno de 
encargos para a 
formação contínua 
e a distância. 

2009 Caderno de encargos 
para a formação 
contínua e a distância 

Seminário nacional com 4 
representantes de cada província-
piloto 

5.3.1.2 Elaboração 
de um plano de 
formação por  níveis 
e áreas de ensino 
de formação 
contínua. 

2009 Plano de formação 
por 
níveis e áreas de 
ensino (40 módulos) 
elaborados 

Feito em conjunto com o plano de 
formação contínua 

5.3.1.2 Elaboração 
de um plano de 
formação por níveis 
e áreas de ensino 
de formação a 
distância. 

2009 Plano de formação 
por níveis e áreas de 
ensino de formação a 
distância 

Equipa técnica DFCD supervisionado 
pelo comité de pilotagem (3 meses 
+ 
Viagem de 1 técnico do DFCD em 
cada província durante uma semana 
para o levantamento das 
necessidades 
AT : dois especialistas 2x2 semana 

5.3.2 Análise das 
necessidades de 
formação 

2009 – 2014 Análise das 
necessidades de 
formação 
Ajustamentos 

 

5.3.2.1 Formação 
de gestores de 
formação contínua 
em análise de 
necessidades de 
formação. 

2010 – 2014 Gestores de 
formação contínua 
em análise de 
necessidades 
capacitados 

Seminário nacional de duas 
semanas assegurado pela 
assistência 
técnica, no primeiro ano, mais um 
seminário anual ao longo de 4 anos, 
assegurado por dois membros do 
DFCD para atender às necessidades 
de 
formação. 

5.4 Elaboração de 
uma base de dados 
sobre os 
professores 

2010 Base de dados sobre 
os professores 

 

5.4.1 Formação de 
dois informáticos 
por província, em 
gestão de uma base 
de dados. 

2010 Dois informáticos por 
província formados 

Três meses de estágio de formação, 
numa Universidade estrangeira. 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.90) 

No quadro 7, apresenta-se o plano de ação para operacionalizar o eixo 6: Melhorar a 

equidade e a qualidade da formação contínua e a distância, no qual pode-se constatar as 

seguintes ações: Aumento da oferta e da equidade de formação contínua e a distância 
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(realização de cursos de formação atendendo aos diferentes perfis, 2008 – 2011; elaboração 

dos módulos de formação, 2009 – 2011); realização de cursos de formação contínua e a 

distância (Realização de cursos de formação contínua e a distância nas 5 províncias – piloto, 

2009 – 2010 e generalização dos cursos de formação contínua e a distância em 2012). 

Quadro 7: Plano de ação para operacionalizar o Eixo 6: Melhorar a equidade e a qualidade da formação 

contínua e a distância 

Ações 
 

Calendário  
 

Resultados 
esperados  

Recursos necessários 

   Recursos Nacionais = RN 
Assistência Técnica = AT 
Outros Custos = OC 

Eixo 6 : Melhorar a equidade e a qualidade da formação contínua e a distância 

6.1 Aumento da oferta e da equidade de formação contínua e a distância 

6.1.1 Realização de 
cursos de formação 
atendendo aos 
diferentes perfis 

2008 – 2011 Oferta de formação 
atendendo aos 
diferentes perfis de 
professores 
realizada 

 

6.1.1.1 Elaboração 
da 
proposta da criação 
de diferentes cursos 
de formação 
contínua 
e a distância 
atendendo aos 
diversos perfis 
(caderno de 
encargos) 

2008 Proposta da criação 
de 
diferentes cursos de 
formação contínua 
e a 
distância e critérios 
de 
avaliação definidos 

Consultoria técnica para apoiar a 
elaboração dos diferentes cursos de 
formação contínua e a distância 
atendendo aos diversos perfis. 
 
Apoio técnico local 

6.1.1.2 Elaboração 
dos módulos de 
formação 

2009 – 2011 Elaborados 40 
módulos 
de formação 
contínua e 
a distância do 
ensino 
primário e 40 
módulos 
de formação 
contínua 

Contratação de uma consultoria 
técnica para apoiar a elaboração dos 
módulos de formação contínua e a 
distância 
 
Orçamento fixo para cada módulo 
elaborado e validado 

6.2 Realização de cursos de formação contínua e a distância. 

6.2.1 Criação de 
equipas de 
formadores nas 5 
províncias- piloto. 

2008 25 formadores dos 
professores dos CFL’s 
e das EFP’s formados 
em cada uma das 5 
províncias- piloto do 
PMFP (Benguela, 
Cabinda, Huila, 
Kwanza- 
Sul, Namibe) 

Consultoria técnica para fazer a 
formação em APC dos 120 
formadores 
Realização dos seminários 
Disponibilidade de formadores 
nacionais do DFCD durante 4 
semanas 

6.2.2 Realização de 
cursos de formação 

2009 - 2010 Cursos pilotos 
realizados pelo 

Organização de 3 seminários de 2 
semanas de formação dos 
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contínua e a 
distância 
nas 5 províncias - 
piloto. 

menos 
uma vez e avaliados 

professores dos CFL e EFP das 5 
províncias-piloto 
Realização dos seminários 

6.2.3 Generalização 
dos cursos de 
formação contínua 

e a distância 

2012 Cursos de formação 
Contínua e a 
distância Validados e 
Divulgados 

Dispositivo de apadrinhamento: 
formação dos formadores a nível do 
País assegurado pelas equipas 
formadas nas escolas- piloto com 
Supervisão do DFCD 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.93) 

No quadro 8, apresenta-se o Plano de ação para operacionalizar-se o Eixo 7: Revisão das 

políticas de acesso às instituições de formação, onde espelha as seguintes ações: Definição 

dos procedimentos e os instrumentos de seleção dos candidatos as escolas de Formação de 

professores (2007- 2011); implementação de um dispositivo de matrículas dos alunos, de 

acordo com os requisitos estabelecidos (seminário sobre as políticas de acesso às escola de 

formação de professores). 

Quadro 8: Plano de ação para operacionalizar o Eixo 7: Rever as políticas de acesso às instituições de formação 

de professores 

Ações 
 

Calendário  
 

Resultados 
esperados  

Recursos necessários 

   Recursos Nacionais = RN 
Assistência Técnica = AT 
Outros Custos = OC 

Eixo 7 : Rever as políticas de acesso às instituições de formação 

7.1 Definição dos procedimentos e os instrumentos de selecção dos candidatos (2007- 2011) 

7.1.1 Elaboração de 
perfis de entrada 

2007  
 
 
Perfis de entrada dos 
alunos validados 

 
 
 
Jà elaborado 

7.1.1.1 Definição de perfis de 
entrada para o ensino primário e 
para os professores do 1º ciclo 

2007 

7.1.1.2 Validação dos perfis dos 
candidatos a nível nacional 

2007  

7.1.1.3 Aprovação dos perfis pelo 
Ministério da Educação. 

2008 Perfis aprovados pelo 
Ministério da 
Educação 

 

7.1.2 Elaboração da prova de 
selecção, atendendo aos perfis 
definidos. 

2008 Prova de selecção 

elaborada e validada 

por um Decreto-lei 

 

7.1.2.1Estabelecimento de critérios 
para a correcção das provas de 
selecção realizadas. 

2008 Critérios e 
indicadores definidos 

 

7.2 Implementação de um dispositivo de matrículas dos alunos, de acordo com os requisitos 
estabelecidos 

7.2.1 Seminário sobre 
as políticas de acesso 
às EFP 

2011 Politicas de acesso às EFP 
definidas e validadas a 
nível nacional 

Organização de um 
seminário 
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Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.95) 

No quadro 9, apresenta-se o plano de ação para operacionalizar-se o eixo 8: Melhorar a 

qualidade da formação inicial de professores (MED, 2008, p. 97-99), Previa-se:  

 A definição das modalidades de avaliação dos alunos, 2007-2009;  

  A revisão dos programas da formação inicial (2011-2015)  

 A elaboração dos programas dos cursos de formação (Programas de cursos – 

pilotos, 2012-2013);  

 A experimentação dos programas de cursos pilotos experimentados em 5 escolas 

implementadoras do projeto, 2013-2014 e sua Validação em 2014); 

 A avaliação da experimentação dos programas validados, 2015-2016 e sua 

generalização no mesmo período;  

 A elaboração de materiais didáticos para a formação inicial; Elaboração dos 

cadernos de integração, 2009, pelo menos uma família de situações de 

integração em algumas disciplinas que seria realizada como parte da 

formação de concetores e da elaboração de módulos de Formação Contínua; 

 A elaboração de materiais de formação para cada família de disciplinas (são 5 ou 6 

guias) em 2009;  

  A elaboração de um guia sobre Abordagem por Competências para todos os 

formadores, 2011;  

  A elaboração de um manual Abordagem por Competências para os alunos das 

EFP, 2012, sob um olhar do acompanhamento técnico e avaliação externa; 

Impressão dos Documentos de apoio a Formação Inicial);  

  A implementação e seguimento de fundamentos da abordagem por competências 

nas práticas de sala de aula, 2010 - 2014 (MED, 2008, p. 99). 

As ações acima expostas para operacionalizar-se o eixo 8, mereceram maior atenção neste 

estudo, pois que, no trabalho investigou-se o impacto do plano mestre de formação de 

professores em Angola, na formação inicial de professores de Matemática para o 1º Ciclo do 

ensino secundário, onde procurou-se as evidências da implementação das açõesdescritas 

neste eixo.  
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Quadro 9: Plano de ação para operacionalizar-se o eixo 8 : Melhorar a qualidade da formação inicial de 

professores 

Ações Calendário  Resultados esperados  Recursos necessários 

   Recursos Nacionais = RN 
Assistência Técnica = AT 
Outros Custos = OC 

Eixo 8 : Melhorar a qualidade da formação inicial de professores 

8.1 Definição das modalidades de avaliação dos alunos-mestres 

8.1.1 Definição dos 
perfis de saída dos 
alunos-mestres 

2007  
 
Perfis validados 

 
 
 
 8.1.2 Validação dos 

perfis de saída 
2007 

8.1.3 Definição das 
modalidades de 
avaliação dos alunos 
das EFP 

2009 Modalidades de 
avaliação dos alunos 
das EFP definidas e 
validadas 

 

8.1.4 Validação das 
modalidades de 
avaliação. 

2009  

8.2 Revisão dos programas da formação inicial (2011-2015) 

8.2.1 Nomeação de 
equipas curriculares 

2011-2012 Equipas nomeadas e 
Disponíveis 

Todo este proceso depende da 
avaliação do impacto 
considerado 
em 2011 e do impacto da 
introdução dos módulos de 
integração, 
a partir de 2009 

8.2.2 Formação dos 
conceptores dos 
módulos APC de 
formação inicial 

2012 Conceptores 
nacionais dos 
módulos APC peritos 

 

8.2.3 Elaboração dos 
programas dos 
cursos de formação 

2012-2013 Programas de 
cursos–pilotos 
elaborados 

Equipas disponíveis 

8.2.4.Experimentaçã
o dos programas 

2013-2014 Programas de cursos 
pilotos experimentados em 
5 escolas 

 

8.2.5 Validação dos 
Programas 

2014 Programas validados 
Cientificamente 

 

8.2.5.1 Avaliação da 
experimentação dos 
programas 

2015-2016 Experimentação dos 
programas validados 

 

8.2.6 Generalização 
dos programas 

2015 – 2016   

8.3 Elaboração de materiais didáticos para a formação inicial 

8.3.1 Elaboração de 
material de formação 
para os professores 
em diferentes áreas 

 Material de formação para 
os professores em 
diferentes áreas 
elaborados. 
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8.3.1.1 Elaboração 
dos cadernos de 
integração 

2009 1 família de situações de 
integração em algumas 
disciplinas Elaboradas 

Este trabalho será realizado 
como parte da formação de 
conceptores e da elaboração de 
módulos de FC 

8.3.1.2 Elaboração 
de materiais de 
formação para cada 
família de disciplinas 
(são 5 ou 6 guias) 

2009 Guias elaborados Acompanhamento técnico 
Avaliação externa 

8.3.1.3 Elaboração 
de um guia sobre 
Abordagem por 
Competências para 
todos os formadores 

2011 Guia sobre abordagem por 
competências elaboradas 
(basadas em «Formar 
Professores Hoje») 

Acompanhamento técnico 
Avaliação externa 

8.3.1.4 Elaboração 
de um manual 
Abordagem por 
Competências para 
os alunos das EFP 

2012 Manual Abordagem 
por Competências 
para os alunos das 
EFP elaborado 
(cadernos de 
situações como 
base) 

Acompanhamento técnico 
Avaliação externa 

8.3.2. Impressão dos 
Documentos 

2009 – 2016 Documentos de apoio 
da FI impressos 

 

8.4 Implementação e seguimento de fundamentos da abordagem por competências nas práticas de 
sala de aula 

8.4 Implementação e 
seguimento dos 
fundamentos da 
abordagem por 
compêtencias nas 
práticas de sala de 
aula 

2010-2014 Seguimento prático 
de aula organizado 

Dispositivo de avaliação das 
práticas de sala de aula 
dependendo 
dos recursos e prioridades da 
reforma 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.97) 
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1.4. Descrição das etapas seguidas no processo de elaboração do plano Mestre de 

Formação de professores em Angola 

Para a consecução dos objetivos preconizados e para assegurar um maior envolvimento dos 

técnicos do Ministério da Educação de Angola, o trabalho de preparação e elaboração do 

Plano Mestre de Formação de Professores em Angola foi desenvolvido com a participação 

das províncias de: (i) Benguela, (ii) Cabinda, (iii) Huíla, (iv) Cuanza Sul e (v) Namibe. No 

quadro 10, consta a relação nominal dos integrantes da equipa Nacional que participou no 

processo de elaboração do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola.  

10: Constituição da equipa técnica Nacional que participou no processo de elaboração do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola 

1 António Viriato Neto da Costa  Coordenador da Equipa Nacional do Plano Mestre de 
Formação de Professores em Angola 

2 Emanuel da Silva  Pinto Coordenador adjunto da Equipa Nacional do Plano 
Mestre de Formação de Professores em Angola 

3 Andrea Otanha Carvalho  Técnica do Instituto Nacional de Investigação e 
Desenvolvimento da Educação 

4 Pedro Fernandes  Técnico do Instituto Nacional de Investigação e 
Desenvolvimento da Educação 

5 Maria Cristina de Fátima Amaro  Técnica do Instituto Nacional de Formação de Quadros  

6 Hernani L. Silvestre Gonçalves Director da Escola de Formação de Professores 22 de 
Novembro 

7 Josefina Solila Sambo  Director da Escola de Formação de Professores António 
Jacinto 

8 Francisco A. de Figueiredo Júnior  Director da Escola de Formação de Professores de Cuanza 
Sul 

9 Jusselino P. Mateus Paulo  Subdirector Pedagógico do Magistério Primário de Luanda 

10 Inácio Buta Tito  Subdirector Pedagógico da Escola de Formação de 
Professores do Cuanza Sul 

11 José Sapaulo  Professor da Escola de Formação de Professores de Cuanza 
Sul 

12 Tomé Nunda  Subdirector Pedagógico da Escola de Formação de 
Professores de Benguela 

13 Lucas Raposo Ramos Subdirector pedagógico da Escola de Formação de 
Professores de Cabinda 

14 Vieira Victor Salvador  Professor Escola de Formação de Professores de Cabinda 

15 António Tchinhama dos Santos  Professor Escola de Formação de Professores de Cabinda 

16 Fernando Sakolela Sakanhe  Subdirector Pedagógico da Escola de Formação de 
Professores da Huíla 

17 Julino Chissuva  Professor EFP de Huíla 

18 Luís Kamuele  Subdirector pedagógico da Escola de Formação de 
Professores do Namibe 

19 Maria Filomena Alfredo  Professora Escola de Formação de Professores do Namibe 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.6) 

 



29 
 

A elaboração do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola foi desenvolvida com 

base num trabalho participado entre os técnicos do Instituto Nacional de Formação de 

Quadros de Angola, constituídos em equipa nacional, e a consultoria técnica e metodológica 

prestada pelo Bureau d’Ingénierie en Education et Formation ao Ministério da Educação de 

Angola, obedecendo a diferentes etapas de trabalho acordadas entre as partes e firmadas 

por um contracto de consultoria, suportado financeiramente pela UNICEF. 

No Processo de elaboração do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola seguiu-

se três etapas de trabalho com a realização de diversas atividades:  

A primeira etapa realizou-se de Janeiro a Junho de 2007, que teve como foco a criação de 

uma linguagem comum sobre a «Abordagem por Competências». Esta primeira etapa 

começou com um estágio realizado na Bélgica em Setembro de 2006, onde participaram 

técnicos nacionais e os peritos do Bureau d’Ingénierie en Education et Formation. Neste 

estágio desenvolveram-se várias atividades com a finalidade de promover uma linguagem 

comum sobre a formação de professores em três momentos: 

a) O primeiro momento envolveu a elaboração de um guia do formador com o título 

«Formar Professores Hoje» que teve como objetivos: (i) actualizar os conhecimentos dos 

formadores angolanos em matéria de concepção de uma formação de professores; (ii) criar 

um espaço de trocas de experiências entre os formadores angolanos e os peritos do Bureau 

d’Ingénierie en Education et Formation, em matéria de formação de professores; (iii) 

desenvolver uma cultura e um vocabulário comum no sector da formação de professores; 

(iv) permitir a cada formador ter um guia do formador, sobre o qual se apoiará no 

desenvolvimento das suas ações futuras. 

  b) O segundo momento consistiu na validação no terreno da versão experimental do guia 

«Formar professores hoje» nas cinco Províncias, com a finalidade de: (i) assegurar uma 

formação com base no guia «Formar Professores Hoje», por um grupo representativo de 

formadores; (ii) verificar a adequação do guia «Formar Professores Hoje» às expectativas 

dos formadores; (iii) recolher um conjunto de informações para a versão final do guia 

«Formar Professores Hoje»; (iv) reforçar a formação dos formadores angolanos. 

c) Finalmente, um terceiro momento teve como foco a impressão da primeira versão 

experimental do guia «Formar Professores Hoje». 

A segunda etapa realizou-se de Julho a Setembro de 2007 e teve como foco principal a 

realização de três seminários, onde: o primeiro consistiu numa análise sobre a formação 
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inicial de professores em Angola nas cinco Províncias selecionadas; o segundo seminário 

teve como foco a formação nas matérias relacionadas com o tópico «Pedagogia de 

Integração» fundamentada na abordagem por competências, com base no Guia do 

Formador «Formar Professores Hoje» e produziram-se diferentes instrumentos pedagógicos 

de apoio à melhoria da qualidade da formação inicial de professores em Angola, 

nomeadamente os perfis, constantes do documento técnico (anexo 1). 

No terceiro seminário realizou-se uma análise sobre a formação contínua e à distância, e 

desenvolveram-se diferentes temas relacionados com a temática tendo em conta todas as 

informações de terreno disponíveis, bem como os projetos experimentais existentes, como 

por exemplo a «Escola na Rádio» da província do Cuanza Sul.  

O resultado dos três seminários culminou com a elaboração dos quadros lógicos para o 

projeto relativo à formação inicial, contínua e à distância (ver anexo 2). 

A terceira etapa decorreu em Outubro de 2007, com a visita de estudo a Madagáscar, que 

teve como objetivos: (i) entrar em Contacto com uma experiência de formação de 

professores segundo a Pedagogia de Integração implementada naquele país desde 2003, 

com o apoio do Bureau d’Ingénierie en Education et Formation; (ii) estudar e refletir sobre a 

prática desta pedagogia e por fim confrontar a experiência colhida no terreno com as 

orientações expressas nos eixos de intervenção do Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola. Nesta etapa do trabalho seguiram-se várias fases: 

 Fase de Preparação de problemas: Esta fase consistiu no diagnóstico de 

problemas nas Províncias envolvidas. Este trabalho decorreu até que se 

conseguiu uma «árvore de problemas» consensual e aceite por todos 

envolvidos no processo. 

 Fase de análise dos objetivos: Uma vez conseguido o consenso acerca da 

estrutura dos problemas, e havendo sempre trabalho para obtenção do 

consenso do grupo em torno das relações entre os problemas evocados, 

reformularam-se os problemas em termos dos pontos positivos. A discussão 

limitou-se a aspetos técnicos de compreensão dos objetivos. 

 Definição de estratégias: A terceira fase consistiu na identificação de 

grupos de objetivos que estiveram relacionados entre eles e englobá-los em 

termos de estratégias ou componentes de uma estratégia. Esta identificação 

de «nuvens» de objetivos também era objeto de discussão e de consenso 
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entre os membros do grupo.  

 Selecção das prioridades: A seleção de prioridades, fez-se através de 

uma avaliação criteriosa das estratégias identificadas. Os critérios de 

avaliação para as estratégias foram evocados pelo grupo, c o m  a :  

Pertinência (que respondesse às necessidades do terreno); Coerência 

(que os objetivos definidos fossem lógicos internamente); Viabilidade 

(que é factível, ou seja, é possível começar por essa estratégia); Eficiência 

(que a relação custos - atividades é mínima); Eficácia (que as atividades 

produzissem os resultados esperados);  

Sustentabilidade (que existissem as capacidades locais para sustentar os 

resultados do projeto depois deste terminar). 

A quinta etapa foi projectada para o período 2008 a 2016, que corresponde o momento de 

implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, nas províncias de: 

(i) Benguela, (ii) Cabinda, (iii) Huila, (iv) Cuanza Sul e (v) Namibe, e consequentemente a sua 

generalização a todo País, cujas acções procura-se averiguar no presente estudo, com maior 

realce aquelas relacionadas com o eixo de intervenção 8 deste documento.  

De seguida, descreve-se os perfis dos agentes de educação desenhados pela equipa técnica 

Nacional que participou do processo de elaboração do Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola. 

1.5. Perfis dos agentes de educação desenhados pela equipa técnica Nacional  

Durante o processo de elaboração do Plano Mestre de Formação de Professores em 

Angola, elaboraram-se vários documentos, durante os seminários realizados nas sessões de 

trabalho, onde produziu-se os seguintes documentos: (i) Perfil de entrada do estudante na 

Escola do Magistério; (ii) Perfil de entrada dos professores na formação contínua; (iii) Perfil 

de saída do estudante na Escola do Magistério; (iv) Perfil do supervisor para o pré-escolar, 

ensino primário e 1º Ciclo do ensino secundário; (v) Perfil do director da Escola do 

Magistério; (vi) Perfil do professor da Escola do Magistério. 
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1.5.1. Perfil de entrada do estudante na Escola do Magistério para o pré-escolar e ensino 
primário  

O quadro 11, apresentou-se o perfil de entrada do estudante na Escola do Magistério para o 

pré-escolar e ensino primário, onde espelha de igual modo os requisitos que deve possuir o 

aluno no domínio administrativo, instrução e de socialização com as respetivas condições 

para o acesso neste nível de ensino. 

Quadro 11: Perfil de entrada do estudante na Escola do Magistério (formação de Professores) para o pré-
escolar e ensino Primário. 

Domínios Condições 

Administrativo 1. Possuir idade mínima de 15 a 25 anos; 

2. Possuir como habilitações mínimas a 9.ª classe, ou equivalente e média mínima 

de 14 valores nas disciplinas de Lingua Portuguesa e Matemática  

3. A admissão será feita consoante o número de vaga, ou quotas estabelecidas por 

províncias. 

 
 
Instrução 

1. Resolver Situações-problema, com base em suportes escritos, produzindo um 

texto de sete a dez; 

2. Frases, na língua de ensino; 

3. Elaborar um cartaz ou um texto informativo, que evidencie as regras, ou normas 

de comportamento; 

4. Respondendo a situações problemas relacionadas com o desempenho da função 

num estabelecimento de ensino, ou noutro espaço da comunidade. 

Socialização 1. Demonstrar, através de entrevistas, os valores éticos, morais e cívicos 

consentâneos com o que se espera da função docente. 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.80) 
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1.5.2. Perfil de entrada do estudante na Escola do Magistério para o 1.º Ciclo 
do ensino secundário 

O quadro 12, exibe-se o perfil de entrada do estudante na Escola do Magistério para o 1.º 

Ciclo do ensino secundário, onde espelha os requisitos que deve possuir o aluno no domínio 

administrativo, instrução e de socialização com as respetivas condições para o acesso neste 

nível de ensino. 

Quadro 12: Perfil de entrada dos alunos na Escola do Magistério (formação inicial de Professores)  para o 1.º do 

Ensino Secundário 

Domínios Condições 

Administrativo 1. Possuir idade mínima de 15 a 25 anos; 

2. Possuir como habilitações mínimas a 9.ª classe, ou equivalente e média 

mínima de 14 valores nas disciplinas da especialidade escolhida; 

3. A admissão será feita consoante o número de vaga, ou quotas estabelecidas 

por províncias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrução 

1. Resolver Situações-problema, com base em suportes escritos, produzindo 

um texto de sete a dez frases, na língua de ensino; 

2. Elaborar um cartaz ou um texto informativo, que evidencie as regras, ou 

normas de comportamento respondendo a situações problemas relacionadas 

com o desempenho da função num estabelecimento de ensino, ou noutro 

espaço da comunidade; 

3. Manifestar, através de provas práticas, noções básicas nas áreas de opção: 

4. Línguas estrangeiras: Francês e Inglês; 

Resolver Situações-problema, com base em suportes escritos, produzindo um texto 
de 3 a 5 frases, na língua de opção; 
5. Biologia/Química; Geografia/História; Matemática Física: 

Mobilizar conhecimentos disciplinares e interdisciplinares com vista a uma correcta 

interpretação e/ou resolução de situações problemas ligadas à vida quotidiano, com 

base em documentos autênticos; 

5.1. Resolver situações problemas que exigem a elaboração de experiências, 

mobilizando conhecimentos e habilidades adquiridos nas diferentes disciplinas. 

6. Educação Física: 

6.1. Identificar e executar atividades desportivas correctas que resultam da 

resolução de situações problemas ligadas à saúde, alimentação e/ou outros aspetos 

da cidadania. 

6.2.  Realizar testes de aptidão através de exercícios de atletismo e de ginástica. 

7. Educação Visual e Plástica: 

7.1. Produzir em linguagem visual correcta, podendo complementar com a 

linguagem escrita, desenhos, cartazes, folhetos e esquemas, que traduzem 

situações problemas ligadas à vida quotidiana. 

8.  Educação Musical: 

8.1. Demonstrar conhecimentos elementares de musica, executando um trecho 

musical muito simples com um instrumento à sua escolha. 

Socialização 1. Demonstrar, através de entrevistas, os valores éticos, morais e cívicos 

consentâneos com o que se espera da função docente. 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.78) 
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1.5.3. Perfil de entrada dos professores na formação contínua  

Já no quadro 13, apresenta-se o perfil de entrada dos professores do pré-escolar, ensino 

primário e 1º Ciclo do ensino secundário, na formação contínua, onde espelha os tipos de 

perfil que deve possuir o professor em serviço (A, B e C) no domínio administrativo, 

instrução e de socialização com as respetivas condições necessárias para o acesso. 

Quadro 13: Perfil de entrada dos professores do pré-escolar, ensino primário e 1º Ciclo do ensino secundário, 

na formação contínua 

Tipo de 
Perfil 

Domínios Condições de acesso 

 
 
 
A 

Administrativo 1- Professores com 4ª, 6ª e 8ª classe; 

2- Tempo de serviço mínimo de 3 anos, avaliação de desempenho de 
bom; 

Instrução 1- Numa situação de comunicação, produzir um texto curto 

prático, com o máximo de 10 frases (carta, bilhete, 

requerimento, um aviso, um convite, uma informação, uma 

convocatória.) na língua de ensino; 

2- Resolver situações problemas que exigem um conhecimento 
mínimo dos saberes disciplinares e interdisciplinares do nível de 
ensino com o qual trabalha; 
3- Resolver situações problemas que exigem um conhecimento 
mínimo dos normativos da educação. 

Socialização 1- Demonstrar, através de entrevistas, os valores éticos, morais, 
cívicos… consentâneos com o que se espera da função docente. 

 
 
 
 
 
B 
 

Administrativo 1- Professores com o ensino médio técnico e superior sem 
agregação pedagógica; 
2- Tempo de serviço mínimo de três anos e avaliação de 
desempenho de bom. 

Instrução 1- Resolver situações problemas que exigem o domínio dos 

saberes disciplinares e interdisciplinares do nível de ensino com 

o qual trabalha; 

2- Resolver situações problemas que exigem um conhecimento 

mínimo dos normativos da educação. 

Socialização 1- Demonstrar, através de entrevistas, os valores éticos, morais, 
cívicos… consentâneos com o que se espera da função docente. 

 
 
 
 
 
C 

Administrativo 1- Professores com o ensino médio e superior com agregação 

pedagógica que necessitam actualização; 

2- Tempo de serviço mínimo de 3 anos e avaliação de 

desempenho de bom; 

Instrução 1- Resolver situações problemas que exigem um conhecimento 
sobre a didática disciplinar que guia a sua ação pedagógica nas áreas 
de ensino e aprendizagem; 
2- Resolver situações problemas que exigem um conhecimento 
mínimo dos normativos da Educação. 

Socialização 1- Demonstrar, através de entrevistas, os valores éticos, morais, 
cívicos… consentâneos com o que se espera da função docente. 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.79) 
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1.5.4. Perfil de saída do estudante da Escola do Magistério  

No final da formação, o futuro professor deve ser um profissional que prepara, anima e 

avalia as sequências de aprendizagem, no respeito pela diversidade dos alunos, pela ética 

profissional e pelo ambiente sociocultural, desenvolvendo as estratégias de comunicação 

adequadas. 

1.5.5. Perfil do supervisor para o pré-escolar, ensino primário e 1º Ciclo do ensino 
secundário 

O quadro 14, apresenta o perfil do supervisor para o pré-escolar, ensino primário e 1º Ciclo 

do ensino secundário, onde espelha a função deste agente nos aspetos de organizar, formar, 

avaliar, inovar acompanhado com as atividades que deve empreender em cada um dos 

aspetos. 

Quadro 14: Perfil do supervisor da Escola do Magistério (formação de professores) para o pré-escolar, ensino 
primário e 1º Ciclo do ensino secundário 

Função Actividades 

ORGANIZAR 1. Realizar o levantamento das necessidades de formação; 
2. Conceber a formação na perspetiva do desenvolvimento de competências de 
acordo com os tipos de formação (plano, programa e projeto); 
3. Definir os perfis finais de formação; 
4. Identificar os espaços e os cenários para a formação. 

FORMAR 1. Analisar o programa de formação; 
2. Analisar os objetivos terminais de formação; 
3. Definir (selecionar) as competências básicas a serem desenvolvidas na formação 
4. Conceber, elaborar e utilizar os suportes e materiais didáticos; 
5. Definir estratégias de formação diversificando as metodologias a serem utilizadas 
5. Elaborar planos de sessão; 
6. Orientar as sessões de formação de acordo com os conteúdos previstos no 
âmbito do desenvolvimento de competências. 

AVALIAR 1. Elaborar plano de avaliação do progresso dos formandos e da formação; 
2. Aplicar instrumentos de avaliação; 
3. Valorizar as contribuições dos formandos; 
4. Registar os resultados do grupo e individuais dos formandos; 
5. Divulgar os resultados de avaliação. 

INOVAR 
 

1. Investigar e elaborar instrumentos de avaliação da formação; 
2. Verificar a evolução alcançada pelos formandos; 
3. Analisar e redefinir a preparação e desenvolvimento face aos desvios constatados 
4. Organizar e divulgar os resultados obtidos; 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.74) 
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1.5.6. Perfil do Professor da Escola do Magistério  

Já no quadro 15, apresentou-se o Perfil do Professor da Escola do Magistério, as atividades a 

desenvolver nas funções de ensinar, avaliar, socializar, educar, comunicar por último em 

termos de socialização. 

Quadro 15: Perfil do Professor da Escola do Magistério(formação de Professores) para o pré-escolar, ensino 
primário e 1º Ciclo do ensino secundário 

Função Actividades 

ENSINAR 1- Conceber e organizar instrumentos de planificação (diária, semanal, mensal, 
trimestral), na perspetiva do desenvolvimento de competências; 
2- Conceber um conjunto de exercícios para desenvolver e avaliar as competências 
3- Organizar e ministrar as aprendizagens, diversificando as metodologias de trabalho 
(individual e de grupo), tendo em conta as características; 
Individuais dos alunos e de acordo com as diferentes disciplinas curriculares, na 
perspetiva do desenvolvimento de competências; 
4- Conceber e elaborar materiais didáticos com os recursos locais. 

AVALIAR 1- Elaborar dispositivos de avaliação, provas orais, provas escritas e exercícios de 
avaliação de competências; 
2- Corrigir as provas de avaliação, com utilização de critérios, valorizando as 
produções dos alunos; 
3- Organizar as remediações (superação), adaptadas às necessidades e dificuldades 
dos alunos, de forma a permitir uma maior percentagem de sucesso. 

SOCIALIZAR 1- Organizar projetos que envolvam a escola com a comunidade nos domínios da: 
educação, saúde, desporto, cultura e da educação ambiental; 
2- Conceber e organizar reuniões de pais e encarregados da educação com a 
comunidade, para proporcionar melhores aprendizagens aos alunos. 

EDUCAR 1- Agir em conformidade com os valores culturais, éticos, morais e sociais, 
respeitando os estatutos legais da função do professor; 
2- Desenvolver atividades que permitam aos alunos a aquisição de habilidades para a 
vida, «life skills»: criatividade, espírito crítico e empreendedor, solidariedade, 
tolerância, cooperação e auto-estima. Analisar e redefinir a preparação e 
desenvolvimento face aos desvios constatados; 
4. Organizar e divulgar os resultados obtidos. 

COMUNICAR 1- Resolver situações de comunicação a nível pessoal e profissional, utilizando uma 
linguagem adaptada às diferentes situações de comunicação; 
2- Promover situações de comunicação que permitam que os alunos se exprimam 
corretamente, oralmente e por escrito, na língua de aprendizagem. 

REGULAÇÃO 1- Participar em situações de autoformação contínua e produzir instrumentos de 
regulação, a partir da observação das suas próprias práticas na sala de aulas. 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.76) 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

1.7.7. Perfil do director da Escola do Magistério 

No quadro 16, apresentou-se o Perfil do director da Escola do Magistério, onde se espelha a 

sua função nas vestes de gestor de aspetos Administrativos, Pedagógicos, Sociais, de 

Comunicar e de avaliar. 

Quadro 16: Perfil do director da Escola do Magistério (formação de professores) para o pré-escolar, ensino 
primário e 1º Ciclo do ensino secundário 

Função Actividades 

Gerir os aspetos 
Administrativos 

1. Planificar as atividades administrativas da escola; 
2. Cumprir e fazer cumprir os normativos do MED e da Escola; 
3. Relacionar princípios, teorias e normas legais em situações reais interpretando e 
aplicando a legislação do ensino, e outras afins, a favor da população escolar; 
4. Liderar de forma democrática, valorizando a gestão participativa, como forma de 
fortalecimento institucional e de melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos 
5. Delegar poderes; 
6. Gerir recursos (humanos, materiais e financeiros). 

Gerir os aspetos 
Pedagógicos 

1. Apropriar-se dos fundamentos e das teorias do processo de ensino e aprendizagem, 
das práticas voltadas para o desenvolvimento das competências cognitivas, afectivas, 
sociais e culturais; 
2. Analisar e aprovar a planificação das atividades pedagógicas da escola; 
3. Zelar pela superação, capacitação permanente, continua dos professores e outros 
funcionários da escola; 
4. Organizar a escola como um espaço de inclusão de aprendizagem e de socialização 
5. Organizar a escola como espaço de formação contínua e de aperfeiçoamento 
profissional; 

Gerir os aspetos 
Sociais 

1. Integrar a escola na comunidade; 
2. Estimular a participação da comunidade escolar e outras instituições afins, 
promovendo o envolvimento e a participação efectiva de todos como factor de 
desenvolvimento e autonomia da escola; 
3. Promover a cidadania. 

Comunicar 1. Fazer fluir a informação de forma transparente; 
2. Gerir os conflitos; 
3. Comunicar-se com clareza em diferentes situações, com os diferentes interlocutores, 
utilizando linguagens e tecnologias próprias. 
4. Estabelecer relações com instituições idóneas, com organizações não-governamentais 
e outros parceiros da Educação, dentro e fora do país; 

Avaliar 1. Controlar e avaliar o desenvolvimento da proposta pedagógica; 
2. Avaliar os indicadores da aprendizagem com vista à melhoria do desempenho; 
3. Identificar e avaliar o impacto das diretrizes e medidas educacionais objectivando 
tomada de decisão com vista a garantia de uma educação plena; 
4. Gerir o processo de avaliação do desempenho escolar como instrumento de 
acompanhamento do trabalho do professor e dos avanços da aprendizagem dos alunos; 
5. Construir dispositivos de regulação para a superação e capacitação dos professores. 

Fonte: Ministério da Educação, (2008, p.77) 

Na lógica de uma reforma educativa eficiente previa-se buscar pressuposta que vise a 

melhorar a qualidade e a equidade da educação de base a nível nacional.  
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O intervir estruturalmente na formação de professores implica, necessariamente, o (re) 

pensar e (re) inventar outros pilares do sistema educativo (avaliação, curriculos, manuais e 

suportes escolares, formação de quadros de apoio e gestão do corpo docente, entre outros) 

num horizonte temporal a médio ou a longo prazo. No trabalho realizado pela equipa 

técnica de elaboração do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola chegaram as 

seguintes conclusões de ordem institucional e técnica: 

A) Conclusões de ordem institucional 

 Foi realizado um grande esforço institucional para que a problemática da deficiente 

formação de professores no sistema educativo angolano fosse assumida e trabalhada 

com propostas de ações que visam a melhoria da sua qualidade; 

  Do ponto de vista de apoio a reforma educativa em curso, parece que foi uma das 

entradas mais legítimas para uma mudança geral, pensou-se desta feita por uma 

reforma que chegasse à sala de aula, não só através de metodologias ativas, ou de 

material inovador, mas também que tomasse em consideração o suporte chave do 

subsistema de professores. 

 Procurou-se compreender a realidade do problema de formação de professores em 

Angola, priorizando e tornando fatíveis as ações, utilizando metodologias 

experimentadas internacionalmente, contextualizando-as com as prioridades aos 

interesses e as possibilidades de Angola; 

 Com a institucionalização do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, 

pensou-se: i) recuperar a gestão da formação de professores a nível do país; ii) apoiar 

um processo de centralização da tomada de decisões na matéria de formação de 

professores a nível Nacional; iii) responsabilizar os próprios quadros angolanos pela 

implementação de iniciativa inerna. 

B) Conclusões de ordem técnica 

À luz dos elementos técnicos e analíticos constantes no Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola (Documento técnico), surgiu de maneira evidente, a necessidade de 

articular-se bem os contornos da formação contínua e a distância e da formação inicial. 

Nesta perspetiva, a prioridade foi para a área da formação contínua e a distância, a 

necessidade de professores sem agregação pedagógica, cuja lacuna abrangia uma grande 

quantidade de professores em atividade que necessitariam de nivelação pedagógica.  
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Desta feita na fase de elaboração do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, 

chegou-se as seguintes conclus-oes técnicas: 

 Um primeiro passo foi conseguido ao desenvolver os perfis dos agentes den educação 

constantes do documento técnico. Isto permite priorizar recursos e focalizar o 

trabalho técnico de elaboração e de implementação das formações no mais curto 

espaço de tempo possível; 

  Havia uma «primeira geração» de professores sem agregação pedagógica e com uma 

educação básica mínima e desta deveria seguir uma «segunda geração» de 

professores que na altura só tinham como habilitações literárias a 8.ª classe e que se 

encontravam no exercício professoral (perfil que foi massivamente recrutado até 

2006, para responder às urgências de cobertura). Finalmente, e a médio ou a longo 

prazo, poderia-se pensar numa «terceira geração» que teria como objetivo formar e 

atualizar os professores que possuem agregação pedagógica e que possuem 

insuficiências no processo educativo; 

 O processo de harmonização de competências pedagógicas do corpo docente seria um 

esforço a longo prazo que deveria ser assumido como uma prioridade no âmbito do 

Plano Mestre de Formação de Professores em Angola. E, uma vez posta em 

andamento, deveria-se pensar em como articular a formação inicial com o enfoque 

para desenvolver as competências definidas e identificadas como desejadas pelo 

sistema educativo angolano (perfil de saída do futuro professor); 

 O trabalho de melhoria dos dispositivos e resultados da formação de professores em 

Angola deveria considerar a capacitação e melhoria da qualidade dos apoios técnicos 

e administrativos da prática docente; 

 Procurou-se repensar em estruturar o trabalho de formação do corpo de supervisores, 

de diretores e gestores educacionais em coerência com o enfoque adotado para a 

formação dos formadores das Escolas de formação de professores e dos professores 

para o Pré-Escolar, Ensino Primário e 1º Ciclo do Ensino Secundário, com vista a 

conseguir no terreno um dispositivo de apoio sólido ao trabalho docente. 
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CAPITULO 2 – Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e a Instrução 
Matemática 

2.1. Nota introdutória  

De formas a guiar todo pensamento neste trabalho recorreu-se ao quadro teórico do 

Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Ensino da Matemática onde se tomou 

particular realce: as noções gerais do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e a 

Instrução Matemática (seção 2.2); Modelo do Conhecimento Didático-Matemático do 

professor de Matemática (seção 2.3), onde se destacou o modelo do Conhecimento 

Didático-Matemático, baseado no Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e a Ensino 

Matemática (2.3.2); Componentes e indicadores de idoneidade didática de programas de 

formação de professores em Didática de Matemática (seção 2.3.3), com destaque a noção 

da idoneidade didática e a idoneidade didática e formação de professores de Matemática 

(2.4); Componentes do guia de avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução 

da Didática de Matemática (seção 2.5); Indicadores de idoneidade epistémica de um 

processo de formação de professores em Didática de Matemática (seção 2.6).  

2.2. Noções gerais do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e Ensino da Matemática 

Nas últimas décadas, tem havido muita preocupação nas investigações a temática sobre a 

formação de professores de Matemática, que se reflete nas revisões incluídas nos 

compêndios de investigação em educação matemática (Ponte & Chapman, 2006; Swoder, 

2007).  

Ainda assim, se reconhece que a formação didática do professor de Matemática é um 

campo de investigação científica e tecnológica que reclama de muita atenção por parte da 

Didática da Matemática, pois o desenvolvimento do pensamento e das competências 

matemáticas básicas dos futuros professores depende, sobremaneira desta formação. 

Na literatura estudada está quase ou parcialmente generalizado na área de educação 

Matemática de que o professor de Matemática deve ter um certo nível de competência 

matemática, isto é, tem de conhecer e ser capaz de realizar as práticas matemáticas 

necessárias para resolver os problemas matemáticos usualmente abordáveis pelos 

estudantes de um determinado nível, mas também deve saber articula-los com os blocos 

temáticos posteriores. 

Também, tem-se quase generalizado de que o professor de Matemática deve ter um 
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conhecimento especializado do conteúdo matemático, das transformações que se devem 

aplicar aos processos de ensino aprendizagem, assim como das interacções do conteúdo 

matemático a ensinar com diferentes fatores (psicológicos, sociológicos, pedagógicos, 

tecnológicos etc.) que podem condicionar estes processos.  

A caracterização do conhecimento especializado do conteúdo matemático para o ensino 

também tem sido abordada por muitos autores, os quais aplicaram os marcos teóricos 

diversificados (Ball, Lubienski & Mewborn, 2001; Hill; Ball & Schilling, 2008). 

Nesta senda, Schoenfeld & Kilpatrick (2008, p. 350), no estudo realizados por eles, 

introduziram a noção de competência no ensino das matemáticas, que pode ser entendida 

como uma referência aos conhecimentos (e competências) que deve ter o professor para 

que seu ensino seja considerado de qualidade, isto é: “Uma teoria da competência” (no 

ensino) é apenas dizer o que é importante que destrezas necessitam desenvolver as 

pessoas para que sejam “ competentes”.  

Do ponto de vista do quadro teórico do Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e da 

Instrução Matemática (Godino, Batanero & Font, 2007), aprofunda-se estes conceitos de 

competência, pois que neste enfoque o professor de Matemática deve ser capaz de analisar 

a atividade matemática ao resolver os problemas, identificando as práticas, objetos e 

processos postos em jogo, e as variáveis que intervém nos enunciados, com o intuito de 

formular novos problemas e adapta-los a cada circunstância educativa.  

Actualmente o desenvolvimento da competência é um desafio para todos os formadores 

de professores pela diversidade de dimensões e componentes a ter em consideração. Uma 

das competências é a análise dos próprios conhecimentos matemáticos, o que implica 

adoptar uma visão ampla que reconheça o papel central a resolução de problemas com a 

finalidade de gerar o conhecimento. 

Nos trabalhos prévios, realizados no quadro teórico do EOS, propõe um modelo de 

categorias dos conhecimentos didático-matemático do professor de matemáticas (Godino, 

2009; Pin-Fan & Godino, 2015) onde tem sido abordado a descrição das competências 

profissionais do professor de matemática, ligando-as com a competência de descrever, 

explicar, avaliar os processos de estudo matemático, ou competência de análise didático 

(Godino et al., 2012).  

Já na pesquisa realizada por Godino, Giacomone, Batanero & Font, (2017), apresentam um 

modelo que trata de ligar as categorias de conhecimentos e as competências didáticas do 



43 
 

professor de Matemática, usando as facetas e componentes de um processo de estudo 

matemático descrito no Enfoque Ontosssemiótico do Conhecimento e Insntrução 

Matemática (Godino, 2012).  

Estes autores tomam como indicadores de competência “uma ação eficaz realizada num 

determinado contexto com uma determinada finalidade”  

Neste trabalho, tomam como ferramentas de análise do Enfoque Ontossemiótico do 

Conhecimento e da instrução Matemática, o sistema de práticas, configuração 

Ontossemiótico, configuração didática, dimensão normativa e idoneidade didática 

abordando critérios para definir as sob competências da competência geral de análise 

didático do processo de ensino, conforme ilustra a figura 2.  

Neste âmbito, esta ferramenta de análise do Enfoque Ontossemiótico do conhecimento e 

da instrução matemática, surgiu no cenário da Didática da Matemática com o propósito de 

articular diferentes pontos de vista e noções teóricas sobre o conhecimento matemático, 

seu ensino e aprendizagem. 

 Figura 2. Facetas e niveis de análises didático 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Godino, 2009 

Como ilustra a figura 2, as facetas, epistémica, cognitiva, afetiva, interacional, mediaccional 

e ecológica, podem analisar-se segundo diversos níveis, ao nível das práticas ou das ações 

dos agentes implicados, ao nível das configurações dos objetos intervenientes, ao nível das 

normas que condicionam e suportam a realização das práticas e ao nível da avaliação da 

idoneidade do processo ensino na globalidade (Godino, Font, Wilhelmi & De Castro, 2009).  
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De acordo com Godino, Batanero & Font, (2007), no uso desta ferramenta de análise, 

adopta-se um conjunto de noções teóricas que actualmente compõe o EOS classificadas em 

cinco grupos os quais permitem analisar aspetos complementares dos processos de ensino 

aprendizagem da Matemática, conforme se descreve a seguir: 

(1) Sistema de práticas (operativas e discursivas): neste caso no Enfoque 

Ontossemiótico do conhecimento e da instrução matemática, adopta-se como elemento 

central a atividade de resolução de problemas na construção do conhecimento 

matemático. A noção de sistema de práticas (institucionais e pessoais) comporta a visão 

antropológica e pragmatista da Matemática desta forma introduz-se as noções de 

significado institucional e pessoal dos objetos matemáticos, distinguindo diversos tipos 

dos mesmos.  

A noção de significado institucional faz menção a um objeto ou tema de estudo orientado 

a análise sistemática da literatura, basta identificar diversos significados contextuais dos 

objetos e sua articulação num significado global ou holístico. Este significado global se 

considera como a prova de referência (de situações - problemas), na qual se seleccionará 

amostra adequada as situações particulares dos processos que se pretendam desenhar. 

(2) Configuração de objetos e processos matemáticos, emergentes e 

intervenientes nas práticas matemáticas: aqui os diversos meios de expressão 

(linguagens) desempenham o duplo papel de instrumentos de trabalho matemático e de 

representação dos restantes objetos matemáticos. A noção de configuração 

Ontossemiótico (de práticas, objetos e processos), responde a necessidade de identificar 

os objetos e processos implicados nas práticas matemáticas que se realizam para a 

resolução das situações - problema cuja resolução competente se trata de desenvolver 

nos estudantes.  

(3) Configuração didática: que é entendida como sistema articulado de grupo de 

docentes e discentes, a propósito de uma configuração de objetos e processos 

matemáticos ligados a uma situação - problema. Constitui a principal ferramenta para a 

análise da instrução matemática (Godino, Contreras & Font, 2006).  

As configurações didáticas e seu seguimento nas trajetórias didáticas têm em 

consideração as facetas epistémicas (conhecimentos institucionais), cognitiva 

(conhecimentos pessoais), afetiva, mediacional (recursos tecnológicos e temporais), 

interacional e ecológica que caracterizam os processos de estudo matemático. 
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(4) A dimensão normativa: tem muito a ver com o sistema de regras, hábitos, 

normas que guiam e sustentam as práticas matemáticas e didáticas (Godino et al., 2009), 

que garante as noções de contrato didático e normas sócio - matemáticas. A averiguação 

do efeito das normas e meta - normas que intervêm nas diversas facetas que caracterizam 

os processos de estudo matemático é um dos fatores explicativo dos fenómenos 

didáticos. 

(5) A noção de idoneidade didática: este é considerado como critério geral, 

relativamente as circunstâncias contextuais, de adequação e pertinência das Ações dos 

agentes educativos, dos conhecimentos postos em jogo e dos recursos usados num 

processo de estudo matemático (Godino, 2013). O sistema de indicadores empíricos 

identificados em cada uma das facetas constitui um guia para a análise e reflexão 

sistemática que leva critérios para a melhoria progressiva dos processos de ensino 

aprendizagem. 

Assim sendo, no quadro teórico do Enfoque Ontossemiótico do conhecimento e da 

instrução matemática as noções de conhecimento e competência se relacionam, tendo em 

conta que existem as conexões entre prática e objeto.  

A prática, como acção orientada ao fim de resolver um problema ou realizar uma tarefa, 

levam a uma capacidade ou competência por parte do sujeito que a realiza. No entanto a 

realização competente de uma prática implica a intervenção de objetos interconectados 

que regulam e emergem da mesma, os quais constituem o conhecimento declarativo. 

Desta feita podemos dizer que existe uma dialéctica entre prática e objeto, entre 

competência e conhecimento, isto se pode mostrar mediante a análise Ontossemiótico 

das práticas matemáticas postas em jogo para a resolução de um problema matemático. 

2.3. Conhecimento didático do professor de Matemática 

Nesta seção, foi motivo de estudo o Modelo do conhecimento do professor de Matemática e 

Modelo do Conhecimento didático-matemático baseado no Enfoque Ontossemiótico do 

Conhecimento e a Instrução Matemática, que a seguir se espelha nas subseções 2.3.1 e 

2.3.2. 
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2.3.1. Modelo do conhecimento do professor de Matemática  

De acordo com Pin-Fan & Godino, (2015), um dos pioneiros nesta área foi Shulman (1986), 

o qual propôs no seu trabalho três categorias para o conhecimento do professor: 

conhecimento do conteúdo matemático, conhecimento pedagógico e conhecimento 

curricular.  

Este autor num outro trabalho por ele realizado, Shulman (1987) ampliou a sua ideia e 

propôs sete categorias do conhecimento, as quais denominou de “categorias do 

conhecimento base do professor de Matemática:  

1) Conhecimento do conteúdo matemático;  

2) Conhecimento pedagógico geral;  

3) Conhecimento curricular;  

4) Conhecimento pedagógico do conteúdo;  

5) Conhecimento das características dos alunos;  

6) Conhecimentos dos contextos educativos, que vão desde o funcionamento do grupo de 

turmas, o governo e financiamento dos distritos escolares; 

 e 7) conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação”. 

Para Shulman (1987), existem pelo menos quatro fontes principais deste conhecimento de 

base do professor de Matemática:  

1) Formação académica na disciplina a ensinar;  

2) Os materiais e o contexto do processo educativo institucionalizado (por exemplo os 

currículos, os livros de texto, a organização escolar e financiamento e a estrutura da 

profissão docente);  

3) A investigação sobre a escolarização, as organizações sociais, a aprendizagem humana o 

ensino e o desenvolvimento, e os demais fenómenos socioculturais que influem no trabalho 

dos professores; 

4) A sabedoria que outorga as mesmas práticas, as máximas que guiam a prática dos 

professores competentes. 

Por outro lado, em várias investigações sobre formação de professores de matemática nota-

se de forma constante referenciar-se do modelo conhecido como Mathematical Knowledge 

for Teaching, desenvolvido por Ball e seus colabodores.  

O referido modelo para o conhecimento do conteúdo matemático tem semelhanças com a 

faceta epistémica do modelo Conhecimento Didático-Matemático baseado no Enfoque 
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Ontossemiótico do Conhecimento e  Instrução Matemática onde se distinguem três 

categorias de conhecimento: o comum, do horizonte matemático e o especializado. Este 

pensamento se considera muito útil no desenho de planos de formação de professores de 

matemática.   

2.3.2. Modelo do Conhecimento Didático-Matemático baseado no Enfoque 
Ontossemiótico  

É de referir que no Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento e a Instrução Matemática 

interpreta-se o conhecimento comum, como o conhecimento do conteúdo que as 

orientações curriculares propõem para o ensino.  

Para além do conhecimento comum e ampliado do conteúdo, o professor deve ter também 

um conhecimento especializado a que podemos chamar de Conhecimento Didático-

Matemático, tal como foi descrito inicialmente em Godino (2009) e afinado em Godino & 

Pin-Fan (2013).  

Os autores referenciados propõem que o conhecimento especializado deve incluir a 

pluralidade de significados de objetos, a diversidade de configurações de objetos e 

processos inerentes a tais significados e as devidas articulações inerentes entre elas.  

O modelo descrito em Godino (2009) e afinado em Godino & Pin-Fan (2013), propõem três 

categorias gerais de conhecimento sobre o conteúdo matemático que são similares as do 

modelo Mathematical Knowledge for Teaching. Estes autores reestruturam e redefinem o 

conteúdo matemático nas seguintes categorias: 

 1) Conhecimento comum do conteúdo; 

 2) Conhecimento ampliado do conteúdo;  

3) Conhecimento especializado, o qual inclui quatro subcategorias: 

3.1) Conhecimento do conteúdo especializado; 

 3.2) Conhecimento do conteúdo em relação com os alunos; 

 3.3) Conhecimento do conteúdo em relação com o ensino; e  

3.4) Conhecimento do conteúdo em relação com o currículo e o contexto no qual se 

desenvolve a prática de ensino e aprendizagem.  

Neste sentido, para estes autores, o professor de Matemática deve conhecer a Matemática 

escolar do nível educativo onde ensina, ou onde vai ensinar, assim como também deve 

poder articular os referidos conhecimentos com os correspondentes dos níveis 

subsequentes.  
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Estes conhecimentos constituem o que se pode chamar por “conhecimento do conteúdo 

matemático por si” (Scheiner, 2015, p. 3250), em que no modelo proposto pelo Enfoque 

Ontossemiótico do Conhecimento e a Instrução Matemática constituem, o chamado 

conhecimento comum (que correspondente ao nível em que se ensina) e ampliado (relativos 

a níveis superiores). 

Neste sentido, de acordo o que foi referenciado, os conhecimentos puramente 

matemáticos não são suficientes para que o professor realize outras ações, como: de 

organização, implementação e avaliação dos processos de ensino aprendizagem, pois que 

existem outros fatores que influenciam também nestes processos tão complexos.  

Por esta razão, é necessário que o professor tenha também um conhecimento mais 

aprofundado da Matemática e da maneira como irá ensinar aos seus estudantes. Este 

binómio é o que se pode chamar de conhecimento didático-matemático, conforme ilustra a 

figura 3. 

Figura 3. Dimensões e componentes do Conhecimento Didático-Matemático. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Adaptado de Pin-Fan & Godino (2015, p. 98) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Pin-Fan & Godino (2015, p. 98) 
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A dimensão matemática do Conhecimento Didático-Matemático, permite ao professor 

resolver tarefas matemáticas, mas que não é suficiente para a prática de ensino. Por essa 

razão, o professor deve ter também em atenção as subcategorias:  

 Do conhecimento especializado da dimensão matemática (faceta epistémica); 

 Do conhecimento sobre os aspetos cognitivos dos alunos (facetas cognitivas); 

 Do conhecimento sobre os aspetos afectivos, emocionais e atitudes dos alunos (faceta 

afetiva); 

 Do conhecimento sobre as interacções que surgem na sala de aula (faceta 

interacional); 

 Do conhecimento sobre recursos e meios que podem melhorar a aprendizagem dos 

alunos (faceta mediacional);  

 Do conhecimento sobre os aspetos curriculares, contextuais, sociais, políticos e 

económicos..., que influenciam a gestão da aprendizagem dos alunos (facetas 

ecológicas). 

Para estes autores, o conhecimento especializado da dimensão matemática (faceta 

epistémica do Conhecimento Didático-Matemático), inclui as concepções levantadas no 

modelo de competência de Schoenfeld & Kilpatrick (2008, p. 322), sobre o conhecimento da 

matemática escolar com profundidade e amplitude, assim como a concepção de Hill, Ball e 

Schilling (2008, pp. 377-378) sobre o conhecimento especializado do conteúdo. 

De uma forma geral, a faceta epistémica do Conhecimento Didático-Matemático permite aos 

professores, ou aos futuros professores de Matemática, responder as questões como:  

 Além da forma como resolveu a tarefa, existe outra maneira de resolver a mesma?  

 Como se explicaria a solução do exercício proposto a um aluno que não conseguiu 

resolvê-lo pelos procedimentos vistos na aula?  

 Qual o conhecimento que se põe em jogo ao resolver o exercício proposto? 

Quanto as facetas cognitivas e afectivas, tal como são definidas na abordagem 

Ontossemiótico (Godino, Batanero & Font, 2007, Godino, 2009), proporcionam uma melhor 

aproximação e compreensão do conhecimento que os professores de matemática devem ter 

sobre as características e aspetos que estão relacionados à forma de pensar, conhecer, agir e 

sentir dos alunos da turma sobre um problema matemático.  
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A faceta cognitiva do Conhecimento Didático-Matemático, oferece aos professores o 

conhecimento necessário para "refletir e avaliar" a proximidade ou grau de ajuste de 

significados pessoais (conhecimento dos alunos) em relação aos significados institucionais 

(conhecimento do ponto de vista institucional.  

Para o efeito, o professor deve poder prever os ajustes necessários (durante a fase da 

planificação ou desenho) e negociar (durante a fase da implementação), com base nas 

produções do alunos ou nas produções esperadas, respostas possíveis a um problema 

específico, concepções erradas, conflitos ou erros que surgem em relação à solução, 

hiperligações (matematicamente corretos ou não) entre o centro de estudo matemático e 

outros objetos matemáticos necessários para resolver o problema.  

Já na faceta afetiva do Conhecimento Didático-Matemático, trata-se dos conhecimentos 

necessários para se entender os aspetos que os motivam ou não, a resolver um certo 

problema, etc. Em geral, esse é um conhecimento que ajuda a descrever as experiências e os 

sentimentos dos alunos dentro de uma aula específica ou com um problema matemático 

específico, num nível educacional específico, tendo em consideração os aspetos ligados ao 

cariz ecológico. 

O conhecimento adquirido pelos professores como parte das duas facetas (cognitiva e 

afetiva), ajuda a responder questões do tipo:  

 Que tipo de respostas se espera dos alunos?  

 Quais são as principais dificuldades que os estudantes podem ter ao resolver uma 

determinada tarefa matemática?  

 Que tipo de erros os estudantes poderiam cometer ao resolver a tarefa proposta?  

 Que medida se implementaria para motivar os alunos a resolver uma determinada 

tarefa matemática? 

A faceta interacional do Conhecimento Didático-Matemático, envolve o conhecimento 

necessário para prever, implementar e avaliar sequências de interacções entre os agentes 

que participam no processo. Trata-se do processo de ensino e aprendizagem, orientado para 

a determinação e negociação de significados (aprendizagem) dos estudantes.  

Essas interacções não só são estabelecidas entre o professor e os estudantes (professor - 

estudante), mas também podem ser estabelecidas entre estudantes (estudante - estudante), 

estudantes e professores - recursos - estudantes. Neste caso o estudo das normas e Meta 
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normas, ocupa um papel importante na gestão da aprendizagem dos alunos, daí que tem 

grande ênfase nessa faceta interacional.  

Finalmente, a faceta ecológica do Conhecimento Didático-Matemático, refere-se ao 

conhecimento que se deve ter sobre o currículo de matemática do nível em que se ensina o 

objeto matemático, suas relações com outros currículos e as relações que o currículo tem 

com os aspetos sociais, políticos e económicos, que apoiam e condicionam o processo de 

ensino e aprendizagem.  

Na Figura 4, se apresenta as seis facetas que compõem a dimensão didática do 

Conhecimento Didático-Matemático, que por sua vez podem ser usadas para analisar, 

descrever e desenvolver o conhecimento dos professores ou futuros professores envolvidos 

nas diversas fases dos processos de ensino e aprendizagem de temas concretos de 

matemática: estudo preliminar, planeamento ou desenho, implementação e avaliação. Para 

além disso, como parte de seu Conhecimento Didático-Matemático, o professor deve 

conhecer e compreender os aspetos envolvidos em cada uma das fases do desenho didático. 

Figura 4. Dimensões e componentes do modelo do Conhecimento Didático-Matemático do professor de 

Matemáticas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Pin-Fan & Godino (2015, p. 103) 
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De acordo com Pin-Fan, Assis & Castro, (2015), no modelo do Conhecimento Didático-

Matemático do professor de matemática, as dimensões são intimamente relacionadas com 

as fases propostas para a elaboração de projetos de ensino: estudo preliminar, desenho, 

implementação e avaliação. As três dimensões do modelo do Conhecimento Didático-

Matemático do professor de Matemática, podem ser sintetizadas da seguinte forma: 

A.  Dimensão Matemática: conhecimento que o professor põe em jogo para resolver 

um problema na atividade matemática e implementar na aula com seus alunos, 

assim como a capacidade de o vincular com os objetos matemáticos que são 

tratados, em conformidade com o currículo, tendo em atenção os cursos ou aulas 

seguintes.  

Esta dimensão considera as subcategorias de conhecimento geral do conteúdo e do 

conhecimento ampliado do conteúdo. Assim, a primeira subcategoria, trata do 

conhecimento sobre um objeto matemático que é necessário para resolver problemas em 

relação a um tema específico das matemáticas num nível de ensino onde se destaca a 

situação problema (Pin-Fan & Godino, 2015).  

B. Dimensão Didática: De acordo com Pino-Fan, Godino & Font (2014), esta dimensão 

se refere ao conhecimento pedagógico do conteúdo e inclui as subcategorias:  

1) Conhecimento especializado do ensino da Matemática (faceta epistémica);  

2)  Conhecimento sobre aspetos cognitivos dos alunos (faceta cognitiva);  

3)  Conhecimento sobre os afectos, emoções e atitudes dos alunos (faceta 

afetiva);  

4) Conhecimento sobre as interacções que se suscitam na aula (faceta 

interacional);  

5)  Conhecimento sobre os recursos e os meios que podem ser utilizados pelos 

alunos (faceta mediacional);  

6)  Conhecimento sobre os aspetos curriculares, contextuais, sociais, políticos e 

económicos etc. que podem influenciar a gestão da aprendizagem dos alunos 

(faceta ecológica). 

C. Dimensão Meta Didático-Matemático: considerações que permitem a concepção e 

implementação de um exercício matemático específico; envolve conhecimentos 

sobre as normas e meta normas ligadas com as distintas facetas da dimensão 
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didática, o que implica também ter conhecimentos sobre os critérios de idoneidade 

didática como ferramenta de avaliação e auto reflexão da prática docente. 

 

2.3.3. Componentes e indicadores de idoneidade didática de programas de formação de 
professores em Didática da Matemática 

De acordo com Godino, Batanero, Rivas & Arteaga, (2013), a concessão e avaliação de planos 

de formação de futuros professores de Matemática requerem a elaboração de modelos de 

referência sobre as características desejáveis dos programas de formação de professores. 

Para o efeito, de acordo com estes autores é necessário ter em consideração os 

Conhecimentos Didático-Matemático requeridos para organizar e gerir os processos de 

ensino aprendizagem da Matemática, assim como os diferentes aspetos envolvidos na 

aplicação de tais conhecimentos. 

No trabalho por eles realizados procuraram identificar os componentes e indicadores da 

idoneidade didática, seguindo a abordagem Ontossemiótico em educação Matemática de 

processos de professores de Matemática. Estes autores propõem um modelo para o 

Conhecimento Didático-Matemático e critérios de seu desenvolvimento nos futuros 

professores de Matemática. O caminho que encontraram é aplicar na análise de um 

programa de formação de futuros professores de Matemática, o que motivou os autores 

desta tese trilhar o mesmo caminho aplicando na análise de um programa de formação de 

professores de Matemática no contexto de Angola. 
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2.4. Noção de idoneidade didática 

A noção de idoneidade didática, foi introduzida no Enfoque Ontossemiótico como uma 

abordagem sistémica para a concepção, implementação e avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática.  

Esta noção pode servir de ponto de partida para uma teoria de desenho instruccional (Teoria 

da Idoneidade Didática) que tem em conta, de maneira sistémica, as dimensões epistémica – 

ecológica, cognitiva – afetiva, interacional – mediacional implicadas nos processos de estudo 

das áreas curriculares específicas. A idoneidade didática de um processo de instrução se 

define como a articulação coerente e sistémica das seis componentes que a seguir se 

descrevem (Godino, 2011):  

Idoneidade epistémica: se refere ao grau de representatividade dos significados 

institucionais pretendidos (ou implementados), relativamente ao significado de referência. 

Este significado de referência é relativo ao “nível educativo em que tem lugar o processo de 

estudo e deverá ser elaborado tendo em conta os diversos tipos de problemas e contextos 

de uso do conteúdo objeto de ensino, assim como, as práticas operativas e discursivas 

requeridas” (Godino, 2011, p. 8). A seleção de tarefas ricas revela ser um elemento chave 

para se atingir uma alta idoneidade epistémica.  

Assim sendo, este tipo de tarefas deve contemplar uma multiplicidade de representações ou 

de expressões, de forma a proporcionar aos estudantes diversas formas de as abordar 

levando-os a interpretar, questionar, generalizar e justificar raciocínios. Um outro factor a 

ter em conta, relativamente as tarefas a serem selecionadas, diz respeito às conexões 

matemáticas, isto é, “os blocos de conteúdo matemático (numeração e cálculo, álgebra, 

geometria, …) que não devem ser abordados como entidades separadas” (Godino, 2011, p. 

9), ou seja, numa resolução de tarefas com um contexto rico põe-se em jogo uma grande 

variedade de ferramentas e compreensões matemáticas subjacentes.  

Idoneidade cognitiva: expresso o “grau em que os significados pretendidos/implementados 

estão na zona de desenvolvimento potencial dos estudantes, assim como, com a 

proximidade dos significados pessoais alcançados aos significados 

pretendidos/implementados” (Godino, 2011, p. 5). No sentido de se atingir esta idoneidade, 

os estudantes devem apropriar-se dos significados institucionais pretendidos por via da 

“participação na comunidade de práticas gerada na aula” (Godino, 2011, p. 10), promovendo 
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uma maior aproximação entre os significados pessoais iniciais dos estudantes e os 

pretendidos/implementados. 

 Idoneidade interacional: refere-se ao “grau como os modos de interação permitem 

identificar e resolver conflitos de significado, favorecendo a autonomia na aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências comunicativas” (Godino, 2011, p. 11). Um processo de 

ensino e aprendizagem terá maior idoneidade, deste ponto de vista, se as configurações e 

trajetórias didáticas permitirem, por um lado, identificar potenciais conflitos semióticos que 

podem ser detectados inicialmente e, por outro lado, resolver conflitos que vão surgindo 

durante o processo de ensino aprendizagem.  

Por exemplo, um processo de estudo realizado de acordo com uma sequência de situações 

de ação, formulação e validação tem, potencialmente, maior idoneidade do que um 

processo magistral que não tenha em consideração as dificuldades dos estudantes. 

Idoneidade mediacional: refere-se ao “grau de disponibilidade e apropriação dos recursos 

materiais e temporais necessários para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem” (Godino, 2011, p. 13). 

 Por exemplo, se o professor e os estudantes têm à sua disposição meios informáticos 

pertinentes para o estudo de um determinado tema, o processo de ensino e aprendizagem 

que se apoiasse nestes recursos teria potencialmente maior idoneidade mediacional que 

outro baseado exclusivamente na utilização do quadro, lápis e papel.  

Idoneidade afetiva ou emocional: refere-se ao “grau de implicação, interesse e motivação” 

dos estudantes num processo de ensino (Godino, 2011, p.10). A idoneidade afectiva pode 

estar relacionada com factores dependentes da instituição ou relativos ao próprio estudante 

e sua situação escolar prévia. Contudo, é de salientar que, terão alta idoneidade afetiva, por 

exemplo, o desenvolvimento de situações - problema que sejam de interesse para o mesmo. 

Idoneidade ecológica: refere-se ao “grau em que um plano ou acção formativa para 

aprender Matemática é adequado dentro do contexto em que se utiliza” (Godino, 2011, p. 

14). Diz respeito a tudo o que está fora da sala de aula (Sociedade, Currículo, Escola, 

Pedagogia, Didática da Matemática), que condiciona o trabalho que se desenvolve na 

mesma. O processo de estudo ocorre num contexto educativo que estabelece metas e 

valores, para a educação dos cidadãos e futuros profissionais.  

No sentido de se conseguir uma idoneidade global de determinado processo de ensino e 

aprendizagem, as várias componentes da idoneidade didática devem estar integradas e ser 
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consideradas as interacções entre as mesmas. No entanto, os diversos elementos podem 

interagir entre si, o que sugere a extraordinária complexidade dos processos de ensino e 

aprendizagem.  

Atingir uma alta idoneidade numa das dimensões, por exemplo, a epistémica, pode requerer 

capacidades cognitivas que os estudantes não possuem. Uma vez obtido um certo equilíbrio 

entre as dimensões epistémica e cognitiva, é necessário que a trajectória didática optimize a 

identificação e solução de conflitos semióticos. Os recursos tecnológicos e o tempo 

disponível também interactuam com as situações -problemas, a linguagem, etc. 

2.4.1. Idoneidade didática e formação de professores de Matemática  

De acordo com Godino et al., (2013), a concepção e avaliação de programas de formação de 

futuros professores de Matemática requerem a elaboração de modelos de referência sobre 

características desejáveis de tais programas de formação. Para o efeito é necessário ter em 

consideração os didáticos requeridos para organizar e gerir os processos de ensino, assim 

como os diferentes aspectos envolvidos na aplicação dos referidos conhecimentos pelos 

professores. 

Para estes autores, o guia proposto por Godino, (2011), denominado por guia de avaliação 

da idoneidade didática e de ensino da Matemática, que inclui princípios didáctico-

matemático relacionados com as facetas implicadas num determinado processo de ensino 

da matemática, formuladas em forma de indicadores empíricos. 

Para eles, se um professor adquire competências de aplicar este “instrumento” pode ter sua 

tarefa de desenho, implementação e avaliação de processos instruccional idóneos 

totalmente facilitada. 

No trabalho feito por Godino (2011), e afinado por Godino et al., (2013), propõe um "Guia 

para a avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução matemática", e se 

incluem um conjunto de indicadores ou critérios de idoneidade didática dos processos de 

ensino e aprendizagem da Matemática. O referido guia sintetiza os "princípios didático-

matemático" em consonância com os pressupostos pedagógicos e didáticos de diferentes 

abordagens e teorias actualmente aceites pela comunidade de educadores matemáticos. 
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O guia de avaliação da idoneidade didática nos processos de instrução Matemática, descrito 

por Godino (2011), e aperfeiçoado por Godino, Batanero, Rivas & Arteaga, (2013), aplica-se a 

processos de instrução matemática realizados em qualquer nível de ensino. Pode ser 

aplicado nos cursos de formação de professores orientados no estudo de conteúdos 

matemáticos, caso estes conteúdos se abordem de maneira separada do conhecimento 

didático especializado. Trata-se de um guia para o professor de Matemática que deseje 

desenhar e avaliar processos de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos 

específicos, tendo em conta os componentes e indicadores para as distintas facetas.  

A faceta epistémica desses processos instruccional é portanto o conteúdo didático-

matemático a ensinar, o qual se pode entender também como as expectativas institucionais 

de aprendizagem sobre didática da Matemática. Para Godino et al., (2013), nos processos de 

formação de professores devem se ter em conta também as restantes facetas implicadas no 

processo de instrução nomeadamente: facetas cognitivas, afetiva, interacional, mediacional 

e ecológica.  

2.5. Componentes do guia de avaliação da idoneidade didática dos processos de 

instrução da didática de Matemática. 

No trabalho realizado por Godino, Batanero, Rivas & Artega, (2013), apresentam-se os 

componentes do Guia de Avaliação da Idoneidade Didática, do processo de ensino onde se 

faz menção da faceta epistémica (Conteúdo Didático-Matemático, que é entendido desde o 

ponto de vista institucional), no qual fazem referência aos seguintes conteúdos: 

 Conteúdo matemático: Problemas, linguagens, conceitos, procedimentos, 

proposições, argumentos, conexões; 

 Conteúdo cognitivo: Conhecimentos prévios, adaptações curriculares, 

aprendizagem de conteúdo matemático por parte dos alunos; 

 Conteúdo afetivo: Interesses, atitudes, emoções perante a aprendizagem do 

conteúdo matemático dos alunos; 

 Conteúdo interacional: Modos de interação e o discurso no processo de ensino 

e aprendizagem da matemática; 

 Conteúdo mediacional: Uso de recursos tecnológicos no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática; 

 Conteúdo ecológico: Currículo, inovação didática, adaptação sócio -
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profissional, relações interdisciplinares. 

De acordo com estes investigadores, a idoneidade epistémica dos processos de formação de 

professores alcança-se quando se prevê, se organiza e se consegue fazer com que o 

professor conheça, compreenda e domine o conhecimento especializado do conteúdo no 

que se refere a uma variedade de situações problema, linguagens, estruturas, 

argumentações e conexões para o nível de ensino em que este exerce o seu trabalho 

(conhecimento comum) e o tratamento que se dá no horizonte matemático correspondente, 

isto é, na articulação com o nível de ensino posterior.  

De seguida, no quadro 17, apresenta-se os componentes do guia de avaliação da idoneidade 

didática dos processos de instrução da didática de Matemática (Godino et al., 2013).  

Quadro 17: Componentes do guia de avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução da didática 

de Matemática  

FACETA EPISTÉMICA 

 (Conteúdo didático-matemático, entendido desde o 

ponto de vista institucional) 

 OUTRAS FACETAS IMPLICADAS NA 

FORMAÇÃO EM METODOLOGIA DE 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

Conteúdo matemático: Problemas, linguagens, 

conceitos, procedimentos, proposições, argumentos, 

conexões entre temas. 

 

Conteúdo cognitivo: Conhecimentos prévios, 

adaptações curriculares, aprendizagem do conteúdo 

matemático por parte dos alunos. 

Faceta cognitiva: Aprendizagem do 

conteúdo didático-matemático pelos 

futuros professores de Matemática. 

Conteúdo afetivo: Interesses, atitudes, emoções dos 

alunos perante a aprendizagem do conteúdo 

matemático. 

Faceta afetiva: Crenças, valores, 

interesses, atitudes, emoções dos 

professores perante a aprendizagem dos 

conteúdos. 

Conteúdo interacional: Modos de interação e de 

discurso no processo de ensino e aprendizagem da 

matemática. 

Faceta interacional: Modos de interação e 

discurso no processo de formação de 

professores. 

Conteúdo mediacional: Uso de recursos 

tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem 

das matemáticas. 

Faceta mediacional: Uso de recursos 

tecnológicos no processo de formação de 

professores. 

Conteúdo ecológico: Currículo, inovação didática, 

adaptação sociocultural, relações interdisciplinares. 

Faceta ecológica: Currículo, inovação 

didática, relações interdisciplinares. 

Fonte: Godino, et al. (2013,p.54) 
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Este quadro ilustra dois aspectos importantes: primeiro, o professor de Matemática deve 

conhecer os critérios da idoneidade didática e os processos de instrução matemática (faceta 

epistémica). Segundo, os futuros professores, têm que estudar a didática, aqui intervêm, um 

formador e o formando. No segundo momento, os processos de formação de futuros 

professores, devem ter em conta as outras facetas implicadas no processo de formação de 

professores em Didática da Matemática (faceta cognitiva, afectiva, interacional, mediacional 

e ecológica). 

De seguida, apresenta-se os indicadores de idoneidade epistémica de um processo de 

formação de professores em didática da matemática (Godino, et al., 2013). 
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2.6. Indicadores de idoneidade epistémica de um processo de formação de professores em 

didática da matemática  

Neste ponto, de acordo com Godino, et al., (2013), faz-se menção aos indicadores de 

idoneidade epistémica de processos de formação de professores de Matemática. 

2.6.1. Conteúdo epistémico (matemático)   

De acordo com Godino, et al., (2013), um programa de formação de professores deveria 

contemplar o desenvolvimento de conhecimentos, compreensão e competências 

profissionais de forma que sejam possível a implementação de processos de instrução 

matemática, onde se alcancem os componentes e indicadores da faceta epistémica do guia 

de avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução da didática de Matemática, 

propostos por Godino (2011). 

No quadro 18, apresenta-se componentes e indicadores de idoneidade epistémica 

(Conteúdo matemático). 

Quadro 18. Componentes e indicadores da idoneidade epistémica (Conteúdo matemático) 

COMPONENTES:  INDICADORES: 

Situações-problema 

 

- Apresenta-se uma amostra representativa e articulada de situações de 

contextualização, exercitação e aplicação;  

- Propõem-se situações de geração de problemas (problematização). 

Linguagens - Uso de diferentes modos de expressão matemática (verbal, gráfica, 

simbólica...), traduções e conversões entre as mesmas. 

 - Nível de linguagem adequado aos meninos a que se dirige; 

 - Se propõem situações de expressão matemática e de interpretação. 

Regras 

(Definições, 

proposições, 

procedimentos) 

 

- As definições e procedimentos são claros e corretos e são adaptados ao nível 

educacional no qual são direccionados 

- São apresentados as declarações e procedimentos fundamentais do assunto 

para o nível educacional dado; 

  - São propostas situações onde os alunos têm que gerar ou negociar 

proposições ou procedimentos de definições. 

Argumentos - As explicações, verificações e demonstrações são adequadas ao nível 

educacional no qual são direccionadas; 

  - São propostas as situações onde o aluno tem que argumentar 

Relações - Estão relacionados e conectados entre si os objetos matemáticos (problemas, 

definições, proposições, etc.).   

Fonte: Godino, et al., (2013,p.55) 
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Godino, et al., (2013), referem que um programa de formação de professores deveria incluir 

situações que levem o estudante, futuro professor, a: 

a) Aceitar a importância das situações-problema na construção do conhecimento 

matemático, isto é, tem de assumir uma visão antropológica da Matemática. 

De igual forma, deve ajudar a compreender a resolução de problemas como 

meio para dar sentido ao conteúdo matemático e como competência básica; 

b) Selecionar e adaptar tarefas matemáticas que permitam dar sentido aos 

conhecimentos matemáticos, tendo em conta as dificuldades epistemológicas 

que se opõem ao progresso da construção de conhecimento ao longo da 

história; 

c) Reconhecer o papel central da linguagem matemática, seus tipos, 

transformações e conversões na construção e comunicação do conhecimento 

matemático; 

d) Compreender a Matemática como um sistema interconectado de regras, assim 

como aceitar a diversidade de significados de cada conteúdo matemático, 

tanto formais como informais 

e) Reconhecer o papel central da argumentação na construção do conhecimento 

matemático e da diversidade de meios em prova. 

Aqui, o critério geral da idoneidade epistémica de um processo de formação de professores 

deve contemplar a inclusão de uma selecção representativa do sistema de Conhecimentos 

Didático-Matemático que a “ comunidade de professores de Matemática” considere 

pertinentes para o ensino adequado da disciplina no nível correspondente.  
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 2.6.2. Conteúdo ecológico   

No quadro 5, contém o sistema de componentes e indicadores de idoneidade ecológica do 

guia de avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução da didática de 

Matemática propostos em Godino (2011) e afinado por Godino, et al., (2013) para o ensino 

da Matemática. No quadro 19, realça-se as questões relacionadas com a adaptação ao 

currículo, abertura à inovação didática, adaptação socioprofissional e cultural, educação em 

valores, assim como das conexões intra e interdisciplinares. 

Quadro 19. Componentes e indicadores da idoneidade ecológica 

COMPONENTES:  INDICADORES: 

Adaptação ao currículo - O conteúdo, a sua implementação e avaliação correspondem às 

diretrizes curriculares. 

Abertura à inovação 

didática 

- Inovação baseada em pesquisa e prática reflexiva. 

- Integração de novas tecnologias (calculadoras, computadores, TIC, 

etc.) no projeto educacional. 

Adaptação 

socioprofissional e 

cultural 

- Os conteúdos contribuem para a formação socioprofissional dos 

alunos. Adaptação socioprofissional e cultural dos alunos. 

Educação em valores - É contemplado o treinamento em valores democráticos e 

pensamento crítico. 

Conexões intra e 

interdisciplinares 

- Os conteúdos estão relacionados a outros conteúdos intra e 

interdisciplinares. 

Fonte: Godino, et al., (2013,p.57) 

Quanto ao conteúdo ecológico Godino, et al. (2013), referem que um programa de formação 

deve promover nos estudantes, futuros professores: 

 Conhecimento das orientações curriculares e sua fundamentação. 

 Atitude favorável, mas reflexiva, em relação à inovação baseada na pesquisa. 

 Competência na busca, seleção e adaptação de boas práticas que impliquem o 

uso do contexto real e da interdisciplinaridade. 

 Conhecimento dos condicionamentos e restrições do ambiente social no ensino 

e aprendizagem da Matemática. 
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A aquisição por parte dos futuros professores dos critérios da idoneidade ecológica será 

alcançada mediante a leitura e discussão de fontes documentais e o estudo de casos de boas 

práticas que contemplem a inovação, interdisciplinaridade, o desenvolvimento do 

pensamento crítico e valores democráticos através do estudo de matemática.  

2.6.3.  Conteúdo cognitivo 

No quadro 20, apresenta-se a idoneidade epistémica em relação ao conteúdo cognitivo 

(aprendizagem matemática dos alunos do nível correspondente), num programa de 

formação de professores que tem de contemplar o conhecimento, compreensão e 

justificação por parte dos professores. Os diferentes componentes e indicadores desta 

faceta foram descritos por Godino (2011) e afinado por Godino, et al., (2013). 

Quadro 20. Componentes e indicadores da idoneidade cognitiva no ensino de Matemática 

COMPONENTES:  INDICADORES: 

Conhecimento prévio 

(Ter em consideração à 

adequação epistémica) 

- Os alunos têm o conhecimento prévio necessário para o estudo do assunto 

(ou foram estudados anteriormente ou o professor planifica o seu estudo). 

- Os alunos têm dificuldades na gestão dos conteúdos pretendidos. 

Adaptações curriculares 

às diferenças individuais 

- Estão incluídas as actividades de ampliação e reforço. 

- São promovidos o acesso e a realização de todos alunos. 

Aprendizagem e 

avaliação 

 

As várias maneiras de avaliação indicam que os estudantes conseguem a 

apropriar-se dos conhecimentos, dos entendimentos e das habilidades 

pretendidas como: a compreensão conceitual e proposicional; a competência 

comunicativa e argumentativa; a fluência processual; a compreensão 

situacional; a competência metacognitiva. 

- A avaliação leva em consideração diferentes níveis de compreensão e 

competência. 

- Os resultados da avaliação são divulgados e usados para tomar decisões. 

Fonte: Godino, e t al., (2013,p.59) 

Os autores também referem que um programa de formação de professores deve permitir 

aos futuros professores conhecimentos e competências sobre a "psicologia da aprendizagem 

matemática". 
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2.6.4. Conteúdo afetivo 

O desenho de processos de instrução matemática com alta idoneidade afetiva requer o 

conhecimento e a compreensão por parte do professor sobre o papel da dimensão afetiva 

(interesses, necessidades, atitudes, emoções) na aprendizagem da matemática, bem como a 

competência para criar ambientes de aprendizagem que sejam de interesse para o aluno. No 

quadro 21, contém o sistema de componentes e indicadores da idoneidade afetiva do guia 

de avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução da Didática de Matemática 

proposto por Godino (2011) e afinado por Godino, et al., (2013), que ilustra o que deve ser 

entendido e aplicado pelos futuros professores de Matemática. 

Quadro 21. Componentes e indicadores da idoneidade afetiva no ensino de matemática 

COMPONENTES:  INDICADORES: 

Interesses e 

necessidades 

- Os exercícios propostos são de interesse para os alunos.  

- São propostas situações que permitem valorizar a utilidade da matemática na 

vida diária e profissional. 

Atitudes - Promover a participação em atividades, perseverança, responsabilidade, etc.  

Favorecer a argumentação em situações de igualdade. 

Emoções - Promover a auto-estima, evitando a rejeição, a fobia ou o medo da 

matemática. 

. - Destacar a qualidade estética e de precisão. 

Fonte: Godino, et al. (2013,p.60) 

Para o conteúdo afetivo, os mesmos autores, referem que o desenho de processos de 

instrução matemática com alta idoneidade afetiva, requer o conhecimento e a compreensão 

por parte do professor do papel da dimensão afetiva (interesses, necessidades, atitudes, 

emoções) na aprendizagem da matemática, bem como a competência para criar ambientes 

de aprendizagem que sejam de interesse para o aluno.  

Para eles, um processo de instrução matemática deve levar o professor de Matemática a: 

a) Conhecer a influência do domínio afetivo na aprendizagem matemática. 

b) Desenvolver habilidades para buscar, selecionar e adaptar tarefas / situações 

pertencentes ao campo de interesse dos estudantes e que sejam úteis na vida 

diária e profissional. 
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c) Organizar e gerir as interacções na sala de aula que promovam a auto-estima, a 

participação, a perseverança e a responsabilidade no estudo de todos os 

estudantes, evitando a rejeição, a fobia ou o medo da Matemática. 

2.6.5. Conteúdo interacional 

O quadro 22, contém o sistema de componentes e indicadores da idoneidade interacional do 

guia de avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução da didática de 

Matemática, proposto por Godino (2011) e afinado por Godino, e t al., (2013). 

Quadro 22. Componentes e indicadores da idoneidade interacional no ensino de Matemática 

COMPONENTES:  INDICADORES: 

Interação docente -

discente 

 

- O professor faz uma apresentação adequada do tema (apresentação clara e 

bem organizada, não fala muito rapidamente, enfatiza os conceitos - chave do 

assunto, etc.).  

-O professor reconhece e resolve os conflitos dos alunos (São feitas perguntas e 

respostas apropriadas. 

- Professor Procura alcançar um consenso com base no melhor argumento. 

- O professor utiliza vários recursos retóricos e argumentativos para envolver e 

capturar a atenção dos estudantes. 

- O professor facilita a inclusão dos alunos na dinâmica da classe. 

Interação entre 

alunos 

Favorecer a inclusão e evitar a exclusão no grupo. 

Autonomia - No programa se contempla momentos em que os alunos assumem a 

responsabilidade pelo seu estudo. 

Avaliação formativa - Observação sistemática do progresso cognitivo dos alunos. 

Fonte: Godino, et al., (2013,p.61) 

Para o conteúdo interacional, os mesmos autores afirmam que o critério geral de idoneidade 

epistémica para o conteúdo interacional manifesta-se quando o programa de formação 

contempla o conhecimento, compreensão e justificação dos indicadores de idoneidade 

interacional dos processos de ensino de Matemática e desenvolvimento de disposições e 

competências para sua implementação. Em particular, para que seja alcançado o conteúdo 

interacional o professor de matemática deve: 

 Conhecer a importância do discurso na sala de aula (diálogo e comunicação) para 

a aprendizagem matemática. 
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 Desenvolver competências para a comunicação adequada de conteúdos 

matemáticos. 

 Conhecer o papel dos diferentes padrões de interação na aprendizagem de 

matemática (dialéctica entre autonomia e institucionalização dos alunos) 

 Desenvolver competências para a avaliação formativa da aprendizagem. 

 Identificar e resolver conflitos de significado e dificuldades de aprendizagem 

relacionadas com os modos de interação na sala de aula. 

De acordo com estes autores, a justificação dos critérios da idoneidade interacional pode ser 

feita através da discussão de quadros teóricos relevantes. Também se poderia incluir 

"pequenas tarefas" de pesquisa com o intuito de identificar fenómenos didáticos 

relacionados com os modos de interação na sala de aula, assim como refletir sobre eles e a 

maneira de como abordá-los. 

2.6.6. Conteúdo mediacional 

O quadro 23, contém o sistema de componentes e indicadores de idoneidade mediacional 

do guia de avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução da didática de 

Matemática, proposto de igual modo por Godino (2011) e afinado por Godino, et al., (2013). 

Quadro 23. Componentes e indicadores da idoneidade mediacional 

COMPONENTES:  INDICADORES: 

Recursos materiais - Os materiais manipuláveis e informáticos que são utilizados para introduzir 

boas situações, idiomas, procedimentos, argumentos adaptados ao conteúdo 

pretendido. 

- Definições e propriedades são contextualizadas e motivadas usando situações 

específicas e modelos e visualizações. 

Número de alunos, 

horário e condições 

da aula 

- O número e a distribuição dos alunos permitem realizar a educação 

pretendida.  

- A programação do curso deve ser apropriada (por exemplo, nem todas as 

sessões são ministradas no último minuto). 

- A sala de aula e a distribuição dos alunos devem ser apropriadas para o 

desenvolvimento do processo de instrução pretendido. 

Tempo - O tempo (face a face e não face a face) é suficiente para o ensino pretendido. 

- Ao conteúdo mais importante deve ser dedicado tempo suficiente.” 

- Aos conteúdos com maior dificuldade de compreensão deve ser dedicado 

tempo suficiente.” 

Fonte: Godino, et al., (2013,p.62) 
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Sobre o conteúdo mediacional, Godino, et al., (2013), apresentam os seguintes critérios: 

 Conhecer os materiais manipuláveis e informáticos que são utilizados para 

introduzir boas situações, idiomas, procedimentos, argumentos adaptados ao 

conteúdo pretendido. 

 Desenvolver competências para a gestão do tempo de ensino pretendido. 

 Desenvolver competências para a integração das Tecnologias de informação e 

comunicação e recursos manipuláveis no ensino e aprendizagem de 

Matemática. 

Neste capítulo foi possivel familiarizar-se com os conceitos constantes no quadro teórico 

que sustentou o estudo, nomeadamente: as noções gerais do Enfoque Ontossemiótico do 

Conhecimento e a Instrução Matemática (seção 2.2); Modelo do Conhecimento Didático-

Matemático do professor de Matemática (seção 2.3), onde se destacou o modelo do 

Conhecimento Didático-Matemático, baseado no Enfoque Ontossemiótico do Conhecimento 

e Instrução Matemática (2.3.2); Componentes e indicadores de idoneidade didática de 

programas de formação de professores em Didática de Matemática (seção 2.4), com 

destaque a noção da idoneidade didática e a idoneidade didática e formação de professores 

de Matemática; Componentes do guia de avaliação da idoneidade didática dos processos de 

instrução da Didática de Matemática (seção 2.5); Indicadores de idoneidade epistémica de 

um processo de formação de professores em Didática de Matemática (seção 2.6).  
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CAPITULO 3- Metodologia da investigação 

3.1.Nota introdutória  

Neste capítulo procede-se à caraterização Metodológica do estudo (3.2), iniciando-se esta 

parte com o delineamento do estudo (3.2.1), caraterização dos paradigmas que sustentam a 

investigação (3.2.2), descrição global do percurso investigativo: Desenvolvimento (crono) 

lógico do trabalho empírico (3.2.3), e por último, faz-se a descrição dos instrumentos de 

recolha de dados (3.3) que obedeceu o seguinte delineamento: 

 Descrição do inquérito por questionário para recolha das opiniões dos professores 

sobre as mudanças no curso de Formação de professores de Matemática/Física 

na escola do Magistério do Namibe, com a implementação do eixo 8 do Plano 

Mestre de Formação de Professores em Angola (3.3.1);  

 Descrição da grelha de análise e avaliação da idoneidade didática do programa de 

Metodologia de Ensino da Matemática do curso de formação de professores de 

Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe (3.3.2); 

 Descrição do questionário aplicado aos estudantes finalistas do curso de 

Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe sobre o Conhecimento 

Didático-Matemático mobilizado no tópico de Álgebra (3.3.3). 

Para concretizar este desejo, estabeleceu-se os seguintes objetivos gerais:  

 Identificar a opinião dos professores sobre as mudanças no curso de Formação de 

professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, com a 

implementação do eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores em 

Angola (relacionado questão 1); 

 Analisar a idoneidade didática do programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática do curso de formação inicial de professores de Matemática/Física 

da Escola do Magistério do Namibe (relacionado com a questão 2); 

 Identificar nas produções dos futuros professores de Matemática/Física para o 

1º Ciclo, os Conhecimentos Didático-Matemáticos que mobilzam na resolução 

de exercícios sobre o tópico da álgebra (relacionado com a questão 3). 
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Após o estabelecimento dos objetivos que nortearam a investigação, apresentam-se os 

procedimentos metodológicos utilizados na busca das informações necessárias para compor 

o fenómeno investigado. Para permitir aos leitores uma compreensão mais ampla do 

estudo, e de toda a sua lógica concetual e de procedimentos seguidos, evidencia-se na 

Figura 5, a organização adotada na estruturação do capítulo 3, no sentido de avaliar as 

implicações do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola ao nível desse 

conhecimento.  

Figura 5. Diagrama do quadro metodológico da tese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Lopes, 2013, p.111 

 

 Dimensão 
Ontológica 

Enfoque: Natureza 
de investigação, 
características 
criteriosas da 

realidade 
pesquisadas 

Modelo do Conhecimento Didático-
Matemático , baseado no Enfoque 
Ontossemiótico de Educação e Instrução 
Matemática (Godino,2009 e afinado em 
Godino & Pin-Fan, 2013,  Subseção 2.3.2).  

 

Guia de Avaliação da Idoneidade Didática dos 
processos de Instrução da Didática da 
Matemática (godino, 2011; Godino, Batanero, 

Rivas & Arteaga, 2013, seção 2.5).  

 

Desenvolvimento do raciocinio algébrico (Aké, 

2013; Godino, Aké, Gonzato  &  Wilhelmi , 2014). 

Sustentam/Fundamentam 

 
Dimensão 

Metodológica 

Seção ( 4. 2 ) Um olhar reflexivo sobre as mudanças no curso de Formação de professores de 
Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, com a implementação do eixo 8 do Plano 
Mestre de Formação de Professores em Angola. 
 
 

Enfoque: Sistematização e 
análise dos pressupostos e 

procedimentos lógicos 
adotados durante a 

investigação: 
 

Dimensão 
epistemológica 

Enfoque: Relação entre o 
investigador e o 

conhecimento científico que 
usa (natureza e origem) 

para produzir novo 
conhecimento 

Caracterização 
metodológica do 

projeto de investigação 
(seção 3.2) 

Descrição dos 
instrumentos de 

recolha e análise de 
dados (seção 3.4) 

Descrição do percurso 
de investigação: 
Cronograma do 

trabalho empírico 
(seção 3.3) 
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As orientações metodológicas descritas na figura 5, articulam-se entre si nas três dimensões 

epistemológica, ontológica e metodológica, a fim de permitir ter um olhar reflexivo sobre as 

implicações do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola na Formação Inicial de 

professores de matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe como consequência da 

implementação das orientações do eixo 8 no período 2008-2017. 

Na dimensão epistemológica tem-se em consideração a relação entre o investigador e o 

conhecimento científico que usa (natureza e origem) para produzir novo conhecimento. Na 

dimensão ontologica olha-se na natureza de investigação, características da realidade 

pesquisadas. Enquanto que na dimensão metodologica olha-se na sistematização e análise 

dos pressupostos e procedimentos lógicos adotados durante a investigação. 

3.2. Caraterização Metodológica do estudo 

De acordo com Coutinho, (2011): 

“ O objetivo da metodologia é ajudar-nos a compreender, no sentido 

mais amplo do termo, não só os resultados, mas o próprio processo em 

si” (Coutinho, 2011, p. 23). 

Neste estudo a metodologia ajuda a compreender, no sentido amplo e reflexivo sobre as 

implicações do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola na Formação Inicial de 

professores de matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe como consequência da 

implementação das orientações do eixo 8 no período 2008-2017, aqui olha-se não só aos 

resultados como também ao processo em si de implementação deste projeto. 

3.2.1. Delineamento do estudo, participantes de investigação 

Tendo em conta os objetivos e questões de investigação, optou-se pela aplicação de dois 

inquéritos por questionário e pela análise de documentos curriculares, com maior realce à 

análise da idoneidade didática do programa de Metodologia de Ensino da Matemática do 

curso de formação de professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe, 

obedecendo ao seguinte delineamento:  

 Um questionário de recolha de opinião aos professores participantes no estudo 

sobre as mudanças no curso de Formação de professores de Matemática/Física 

na escola do Magistério do Namibe, com a implementação do eixo 8 do Plano 

Mestre de Formação de Professores em Angola no período 2008-2017; 
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 Uma grelha de avaliação da idoneidade didática do programa de Metodologia de 

ensino de Matemática do curso de Matemática/Física da Escola do Magistério do 

Namibe, seguindo as componentes e indicadores do guia de avaliação da 

idoneidade didática nos processos de instrução matemática, descrita em Godino 

(2011), refinado por Godino, et al., (2013), desenvolvido para avaliação da 

idoneidade didática, que se aplica na análise de qualquer caso de plano de 

formação de professores em didática de Matemática; 

 Um outro questionário de recolha de informações aos estudantes finalistas do 

ano lectivo 2017 do curso de Matemática/Física para se indagar os 

Conhecimentos Didático-Matemáticos que são mobilizados pelos estudantes do 

curso de Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe na resolução de 

exercícios do tópico da Álgebra, envolvendo oito questões com vinte itens, 

adaptados de um questionário desenvolvido por Godino, Aké, Contreras, Díaz, 

Estepa, Blanco, Lacasta, Lasa, Neto, Oliveras, & Wilhelmi, (2015), (3.2.2).  

O presente estudo estruturou-se em torno da seguinte questão de investigação: o que é que 

mudou no curso de Formação de professores de Matemática/Física na escola do Magistério 

do Namibe, com a implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola? 

Que desdobrou-se em três questões, referenciadas na introdução geral deste estudo.  

Esta investigação, foi amplamente sustentada pelos paradigmas de maior tradição no 

desenvolvimento de projetos de investigação na área da Educação, assim como também da 

Didática, nomeadamente o Paradigma Interpretativo-Naturalista e o Paradigma Sócio Crítico 

(Coutinho, 2011).  

Considerou-se neste estudo, que tanto o paradigma Interpretativo-Naturalista, como o 

paradigma Sócio-Crítico, admitem uma grande proximidade entre investigador e o 

investigado. A relação entre os participantes (docentes que implementaram o Plano Mestre 

de Formação de Professores em Angola e estudantes finalistas do ano lectivo 2017), foi 

derivando-se entre os marcos de ‘dependência’ do paradigma Interpretativo-Naturalista (na 

medida em que alguns dados emergiram ‘espontaneamente’ tendo sido recolhidos e 

analisados à medida que ‘foram surgindo’).  

Neste estudo o processo de referencialização, culminou no referencial de apreciação que 

aborda os princípios teóricos expressos na literatura da especialidade em particular nos 

fundamentos presentes no quadro teórico sobre o Enfoque Ontossemiótico de instrução e 
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conhecimento matemático, com particular realce nos aspetos relacionados com o 

Conhecimento Didático-Matemático dos professores. 

O estudo foi realizado com base no método do estudo de caso, que consistiu num plano de 

investigação que envolveu o estudo intensivo e detalhado de uma entidade bem definida: o 

“caso ”, o qual pode ser quase tudo (Coutinho, 2014). Pode ser, por exemplo, uma pessoa, 

um acontecimento, uma organização, um programa ou reforma (Amado & Freire, 2013). 

Neste trabalho, refere-se o estudo de caso do impacto do Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola no curso de Formação Inicial de docentes de Matemática/Física na 

escola do Magistério do Namibe. 

Para Yin (2010), o estudo de caso é uma investigação empírica que estuda um fenómeno 

contemporâneo em profundidade e no seu contexto, especialmente quando os limites entre 

o fenómeno e o contexto não são claramente evidenciados.  

Neste estudo, refere-se ao fenómeno ligado as implicações que teve Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola no curso de Formação Inicial de docentes de 

Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, como consequência da 

implementação do eixo 8.  

Desta forma o desenho deste estudo foi norteado pela proposta de Yin (2010), a qual 

englobou três passos: definir e projectar; preparar, recolher e analisar; e analisar e concluir. 

3.2.2. Caracterização dos paradigmas que sustentam a investigação 

Para esta tese assumiu-se o paradigma interpretativo, pois segundo Coutinho (2016) é um 

dos de maior tradição no desenvolvimento de projetos de investigação na área de ciências 

sociais e humanas. Esta autora assume que:  

“O paradigma cumpre duas funções principais: a de unificação de 

conceitos, de ponto de vista, a pertença a uma identidade comum com 

questões teóricas metodológicas; a de legitimação entre os 

investigadores, dado que um paradigma aponta para critérios de validez 

e de interpretação” (p.9). 

Portanto o paradigma interpretativo usado neste estudo, admite uma grande 

proximidade entre o investigador e investigado, daí a determinação em assumi-lo 

durante a realização desta investigação.  



74 
 

Nesta ordem de ideias, corroborando com as características descritas pelo autor 

acima, assumiu-se nesta investigação a pesquisa qualitativa, pelo fato do estudo 

englobar uma série de atividades interpretativas para a compreensão das mudanças 

no processo de Formação Inicial de professores de Matemática/Física na escola do 

Magistério do Namibe, como consequência da implementação do eixo 8 do Plano 

Mestre de Formação de Professores em Angola.  

De seguida apresentam-se as técnicas e instrumentos utilizados na recolha de dados. 

Pesquisa documental  

Usou-se esta técnica para a recolha de informações nos documentos consultados e 

analisados, com o fim de conhecer melhor o contexto de investigação (Formação Inicial de 

professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe a nível de Angola), o 

plano curricular do curso de Matemática/Física (objetivos de aprendizagem e conteúdos), 

bem como o perfil dos professores participantes no estudo e dos futuros professores de 

Matemática/Física.  

A este respeito, Coutinho (2016, p. 342) afirmou:  

“A pesquisa documental deve constar do plano de recolha de dados: cartas, 

memorandos, comunicados, agendas, planos, propostas, cronogramas, 

jornais internos, etc. o material recolhido e analisado é utilizado para validar 

evidências de outras fontes e/ ou acrescentar informações”. 

Portanto, corroborando com a autora acima, neste trabalho de investigação, os documentos 

curriculares serviram não somente para obtenção de dados, mas também, para ampliar um 

conjunto de informações necessárias acerca das mudanças no curso de Formação Inicial de 

professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, como consequência 

da implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola. 
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 Inquérito por questionário  

Usou-se o inquérito por questionário nesta tese como um dos instrumentos para recolha de 

dados tendo em conta que de acordo com Hill, Ball & Schilling, (2008):  

“Um inquérito por questionário é um instrumento que permite recolher um 

conjunto estruturado e sequenciado de questões que serão colocadas ao 

inquerido. Traduz num formato interrogativo, o que se procura, ou seja, o 

tipo de informação necessária em concordância com o objetivo da 

investigação”. 

O inquérito por questionário neste estudo, teve como objetivo a recolha de dados sobre as 

mudanças no processo de Formação Inicial de professores de Matemática/Física na escola 

do Magistério do Namibe, como consequência da implementação do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola. 

Usou-se também neste estudo uma grelha de análise e avaliação da idoneidade didática 

programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de formação de professores de 

Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe, seguindo as componentes e 

indicadores do guia de avaliação da idoneidade didática nos processos de instrução 

matemática, descrita em Godino (2011), desenvolvido para avaliação da idoneidade didática, 

que se aplica na análise de qualquer caso de plano de formação de professores em didática 

de Matemática. 

Tratamento e análise de dados  

Quanto ao tratamento e análise de dados, recorreu-se a Bardin (2016, p. 127), o qual 

considera:  

“Os resultados em bruto são tratados de maneira a serem significativos e 

válidos. Operações estatísticas simples (percentagens), ou mais complexas 

(análise factorial), permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, 

figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações 

fornecidas pela análise”.  

Na investigação realizada recolheram-se dados qualitativos e quantitativos, que foram, 

respectivamente, objeto de tratamento através das técnicas de análise de conteúdo e de 

análise estatística simples.  



76 
 

3.2.3. Descrição do percurso investigativo: Desenvolvimento (crono) lógico do trabalho 
empírico 

Nesta seção apresenta-se a descrição do percurso investigativo: Desenvolvimento (crono) 

lógico do trabalho empírico. O trabalho empírico desta tese foi subdividido em cinco fases 

distintas: 

A primeira fase, decorreu de Janeiro a Julho de 2016, onde as atividades se centraram na 

concepção de um quadro teórico e metodológico de referência, que pudesse apoiar o 

estudo. Para este fim, procuraram-se textos sobre avaliação do impacto do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola, avaliação de programas e projetos de Formação de 

Professores, bem como artigos sobre o referencial teórico do enfoque Ontossemiótico de 

educação e instrução Matemática. 

Na segunda fase que decorreu de Agosto a Dezembro de 2016, programou-se a construção 

dos instrumentos de recolha e análise de dados (inquéritos por questionário e grelha de 

análise do programa de Metodologia de Ensino de Matemática do curso de 

Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe). Nesta fase ainda, procedeu-se à 

caracterização do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, com base em textos 

recolhidos em diversos suportes (papel e electrónico). Procurou-se caracterizar a forma 

como as orientações expressas no eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores em 

Angola, foram cumpridas no contexto de formação inicial de professores de 

Matemática/Física em Metodologia de Ensino da Matemática na escola do Magistério do 

Namibe.  

Assim, com os instrumentos de recolha e análise de dados construídos, iniciou-se a terceira 

fase que decorreu de Janeiro a Outubro de 2017, cuja atividade principal foi a aplicação dos 

inquéritos por questionário aos professores participantes no estudo. Nesta fase procurou-se 

conhecer a opinião dos professores sobre as mudanças no processo de Formação Inicial de 

professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, como consequência 

da implementação do eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola. Aqui 

nesta fase, procurou-se também analisar a idoneidade didática do programa, teve como 

objectivo analisar a idoneidade didática do programa de Metodologia de ensino de 

Matemática, do Curso de Matemática/Física em uso na escola do Magistério no Namibe. E 

por fim, procurou-se analisar quais os conhecimentos didático-matemáticos que são 
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mobilizados pelos estudantes do curso de Matemática/Física da escola do Magistério do 

Namibe na resolução de exercícios do tópico da Álgebra. 

Na quarta fase que decorreu de Novembro de 2017 a Outubro de 2018, procedeu-se à 

organização, categorização e análise dos diversos dados recolhidos neste estudo de caso, 

tendo como auxiliar aplicações informáticas que possam ajudar na análise qualitativa de 

dados não numérico e quantitativa de dados numéricos.  

Procedeu-se a uma leitura flutuante de todas as informações, que consistiu em “(...) 

estabelecer contacto com os documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se 

invadir por impressões e orientações” (Bardin, 2013, p. 122).  

De seguida, realizou-se a exploração do material através da organização e transformação das 

informações de forma sistemática, tendo por base a sua codificação (Coutinho, 2014). A 

codificação das informações obedeceu a três procedimentos essenciais: (i) o recorte que 

consistiu na escolha das unidades de análise; (ii) a enumeração que implicará a escolha das 

regras de contagem das unidades de análise; e (iii) a categorização que se traduziu na 

escolha das categorias (Coutinho, 2014).   

A interpretação das informações foi realizada através de um movimento constante de ir e vir 

entre as categorias e o referencial teórico do estudo, no sentido de detectar em 

profundidade o verdadeiro significado do discurso seleccionado (Coutinho, 2014). Para os 

dados quantitativos empregaremos a análise estatística do tipo descritiva. 

Deste processo de análise, procedeu-se à elaboração de conclusões da análise de resultados 

e a reformulação do referencial teórico. Em consequência destes procedimentos, e 

analisadas as limitações e oportunidades criadas pelas orientações expressas no eixo 8 do 

Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, iniciou-se a quinta fase do projeto 

que decorreu de Novembro de 2018 a Agosto de 2019, onde se procedeu à elaboração do 

relatório final do caso estudado e se sugeriu uma proposta do programa de formação de 

professores de Matemática/Física em Metodologia de Ensino da Matemática na escola do 

Magistério do Namibe, tendo por base os trabalhos de investigação de Godino, Batanero, 

Rivas & Arteaga (2013). 
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3.3. Descrição dos instrumentos de recolha de dados. 

Nesta secção, a fim de se dar respostas as questões de investigação procedem-se a descrição 

dos instrumentos de recolha de dados. Inicia-se com a descrição do questionário aplicado a 

professores de Matemática implementadores do Plano Mestre na Escola de Magistério do 

Namibe (3.4.1). De seguida apresenta-se a descrição dos instrumentos da análise da 

idoneidade didática do programa de formação de professores de Matemática/Física em 

Metodologia de ensino de Matemática na escola do Magistério do Namibe (3.4.2). 

Finalmente, a descrição do questionário aplicado aos estudantes sobre os conhecimentos 

didático-matemático que são mobilizados, e as dificuldades que os mesmos enfrentam, na 

resolução de exercícios sobre a Álgebra (3.4.3).  

3.3.1. Descrição do inquérito por questionário aplicado a professores  

Para a recolha de opinião aos professores participantes no estudo, elaborou-se um 

questionário, tendo em consideração quatro tipos de questões: 

 Questões fechadas de resposta “Sim/Não”; 

 Questões fechadas com resposta em escalas tipo Likert de cinco níveis; 

 Questões abertas. 

Na escala utilizada os níveis 1 e 5 identificam-se com os dois extremos da escala, 

posicionando-se os outros em intervalos regulares e sendo o nível 3 considerado como 

médio. 

A. As perguntas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6.1 e 1.6.2, visam identificar 

características pessoais e profissionais dos inqueridos;   

B. As perguntas 2.4, 2.5 (alíneas a, b, c, d, e, f) e 3.5, visam examinar se no período 

2008-2016, os professores que implementaram o Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola, tiveram à sua disposição material de apoio ao processo 

de ensino aprendizagem dos alunos (guias metodológicos, manuais, …) bem 

como averiguar a forma como estão organizados os programas de Matemática e 

Metodologia de Ensino da Matemática em vigor na Escola do Magistério em 

estudo;  

C. As perguntas 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 4.1,4.2,4.3 e 4.4, visam 

averiguar o posicionamento dos professores inquerido relativamente a 

disposição material de apoio ao processo de ensino aprendizagem dos alunos, 
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organização dos programas de Matemática implementados, práticas dos 

professores.  

D. E nas questões 3.3, 3.6 e 3.6, visam examinar aspetos onde o inquerido poderia 

exprimir opinião sobre: 

 Aspetos que queria que fosse aprofundado, relativamente a temática;  

 Aspetos que considerava não ter sido contemplados nas questões sobre a 

mesma temática. 

No apêndice 1, apresenta-se o referido questionário constituído por 4 questões, 

desdobradas em 25 itens. 

Relativamente às questões de resposta “Sim/Não”, foram calculadas, o somatório das 

frequências absolutas (e percentagens correspondentes) das respostas a todos os itens. Para 

as questões com escala de tipo likert procedeu-se do seguinte modo: 

1) Somatório das frequências absolutas (percentagens correspondentes) das 

respostas com a escala 1 e 2, foram organizados numa única categoria 

(Categoria dos que discordam); 

2) Somatório das frequências absolutas (percentagens correspondentes) das 

respostas com a escala 3 e x, foram organizados de igual modo em uma única 

categoria (Categoria dos neutros ou dos que não concordam, nem discordam); 

3)  Somatório das frequências absolutas (percentagens correspondentes) das 

respostas com a escala 4 e 5, foram agrupados numa única categoria (Categoria 

dos que concordam). 

Os resultados encontram-se organizados de acordo com o seguinte plano (apêndice 2 e 3): 

1. Caracterização Perfil dos professores implementadores do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola, na formação inicial de professores de 

Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe; 

2. Aspetos relacionados com o conteúdo, conhecimento e a forma de organização 

do plano mestre de formação de professores em Angola; 

3. Aspetos relacionado com a implementação e seguimento do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola, pelos professores formadores dos futuros 

professores de Matemática para o 1º Ciclo no Namibe; 
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4. Aspetos relacionados com o cumprimento das orientações do eixo 8 do Plano 

Mestre de Formação de Professores em Angola, no que tange a revisão dos 

programas, elaboração e implementação de materiais didáticos, bem como a 

elaboração dos programas com base na abordagem por competências e 

seguimento de fundamentos da abordagem por competências nas práticas de 

sala de aula no período 2009 – 2016; 

5. Aspetos relacionados com os materiais didáticos disponibilizados na fase de 

implementação do plano mestre de formação de professores em Angola, na 

formação inicial de professores de Matemática; 

6. Aspetos relacionados com às práticas dos formadores e avaliação dos alunos 

que estão implícitos nos novos programas; 

7. Aspetos relacionados com os factores que provavelmente tenham condicionado 

a implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, no 

curso de Matemática/Física na escola do Magistério Namibe; 

8. Aspetos relacionados a formação que foi proporcionada aos professores da 

Escola do Magistério no âmbito da implementação do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola. 

No que se refere aos dados de tipo qualitativo, foi feito o levantamento completo das 

opiniões dos respondentes ao inquérito nas questões abertas. Esses dados foram alvo de 

uma análise de conteúdo, no sentido de complementar e aprofundar as informações 

recolhidas através dos dados de natureza quantitativa. 

Salienta-se ainda que adaptou-se a designação Prof. A 1, Prof. B1, …, Prof. E1 (professor 

A1, Professor B1, …, Professor E1), como código para o primeiro grupo de enxertos dos 

depoimentos dos professores retirados na questão aberta 3.6. E a designação Prof. A 2, 

Prof. B 2, …, Prof. E2 (professor A2, professor B2, …, professor E2), como código para o 

segundo grupo de enxertos dos depoimentos retirados na questão aberta 3.9. 

Procedimentos 

Na sequência da reunião realizada no dia 30 de Outubro de 2016, com o Director da escola 

do Magistério do Namibe e outra realizada no dia 6 de Novembro de 2016, com o Director 

provincial da Educação do Namibe, para solicitar a permissão de realização deste estudo. 
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Foram asseguradas as condições necessárias para garantir a confidencialidade das 

informações recolhidas, bem como, para assegurar que a devolução dos questionários fosse 

feita sem encargos para os Professores participantes no estudo ou para a Instituição onde 

decorreu o estudo, pois que o investigador se encarregaria de reproduzir, distribuir e 

recolher os referidos inquéritos. Cada questionário foi colocado num envelope aberto e que 

depois de respondido deveria ser devolvido sem nome, fechado ou mesmo agrafado.  

É de salientar que no processo de construção deste instrumento contou-se com os préstimos 

do investigador, equipa de orientação da tese e validação de dois peritos, o Professor 

Catedrático Juan D. Godino da Universidade de Granada e Professor Doutor José Bessa do 

Centro de Investigação, Difusão e Intervenção Educacional da Universidade de Aveiro, os 

quais deram opiniões que muito contribuiu para o aprimoramento deste instrumento. 

Como consequência desta fase, de 6 a 9 de Junho de 2017, distribuíram-se 17 envelopes 

com inquéritos por questionário aos professores participantes no estudo, tendo-se acusado 

de 9 à 16 do mesmo mês e ano, o retorno dos 17 envelopes com os inquéritos preenchidos, 

o que mostrou o interesse de todos os professores em participar no estudo.  

Todos os valores percentuais apresentados foram calculados em relação ao número total de 

17 respondentes a cada um dos questionários de recolha de opinião aos professores 

participantes no estudo. 
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3.3.2. Descrição da grelha de análise do programa de Metodologia de Ensino de 
Matemática  

De acordo com Godino, Batanero, Rivas e Arteaga (2013), o desenho e avaliação de planos 

de formação de futuros professores de Matemática requer elaborar modelos de referência 

sobre as características desejáveis dos programas formativos. Para estes autores é 

necessário ter em conta o conhecimento didáctico – matemático requerido para organizar e 

gerir os processos de ensino aprendizagem das Matemáticas, assim como, ter em 

consideração as diferentes facetas implicadas no desenvolvimento destes conhecimentos 

por parte dos professores.  

Para eles, o professor de Matemática deve conhecer os critérios da idoneidade didática e os 

processos de instrução matemática, tendo em atenção a faceta epistémica (conteúdo 

didáctico – matemático), assim como também ter em consideração outras facetas 

implicadas na formação em didática de Matemática (Faceta cognitiva, afectiva, interacional, 

mediacional e ecológica).  

Estes autores, enfatizam o critério geral da idoneidade epistémica de um processo de 

formação de professores que se alcança quando se inclui no programa de estudos uma 

secção representativa de sistemas de conhecimentos Didáctico-Matemático (incluindo 

compreensão e domínio prático) que a “comunidade de educadores matemáticos” considera 

pertinentes para um ensino idóneo da matemática em determinado nível de escolaridade. 

Desta feita para avaliar-se o Programa de Metodologia de Ensino da Matemática, do curso 

de formação de professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe, 

considerou-se uma grelha envolvendo componentes do guia de avaliação da idoneidade 

didática de processos de instrução matemática, descrita em Godino (2011) e refinado por 

Godino, Batanero, Rivas & Arteaga (2013), guia desenvolvido para avaliação da idoneidade 

didática, pois que este, se aplica na análise de qualquer caso de plano de formação de 

professores em didática de Matemática de futuros professores.   

De seguida apresenta-se as grelhas de análise do programa de Metodologia de ensino de 

Matemática do curso de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe, considera-se 

como unidades de análise os objectivos, conteúdos, metodologia e avaliação mencionada no 

mesmo. 
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No quadro 24, apresenta-se a análise dos indicadores da faceta epistémica do programa de 

Metodologia de ensino de Matemática do curso de Matemática/Física da Escola do 

Magistério do Namibe. 

Quadro 24. Grelha de análise dos indicadores da faceta epistémica do programa de Metodologia de ensino de 

Matemática do curso de Matemática/Física  

Unidades de análise (U.A) Indicadores 

Unidade de Análise 1: Objectivos que devem ser contemplados no programa de Metodologia de 

Ensino da Matemática do curso de Matemática/Física 

Faceta epistémica (Conteúdo matemático) 

Objetivo1: Dominar os fundamentos 

teóricos da didática de matemática para o 

ensino e aprendizagem dos distintos 

blocos temáticos do 1º Ciclo  

 

-Se o programa contempla orientações para o 

tratamento metodológico do tema de aritmética no 1º 

Ciclo do ensino secundário  

- Se o programa contempla orientações para o 

tratamento metodológico sobre o tema de Álgebra no 

1º Ciclo do ensino secundário. 

- Se o programa contempla orientações para o 

tratamento metodológico do tema de geometria do 1º 

Ciclo do ensino secundário. 

-Se o programa faz menção à resolução de problemas e 

das tarefas de investigação no desenho de unidades 

didáticas 

-Se o programa contempla orientações para o 

tratamento metodológico do tema de Estatística do 1º 

Ciclo do ensino secundário. 

Objectivo 2: Criar, selecionar e resolver 

problemas (situações desafiantes) como 

método de aprendizagem 

- Se o programa contempla orientações para o 

tratamento metodológico de situações - problema para 

aprender a Matemática no 1º Ciclo do ensino 

secundário. 

Unidade de Análise 2: Conteúdo didático-matemático contemplado no programa de Metodologia 

de Ensino da Matemática 

Conteúdo 1: conteúdo sobre o Marco 

curricular do sistema de ensino angolano, 

para o ensino da matemática 

- Se o programa contempla orientações sobre a análise 

do plano curricular do sistema de ensino angolano, para 

o ensino da matemática 

- Se o programa contempla orientações sobre a análise 

do programa para o ensino da matemática no 1º Ciclo 

C2: conteúdo sobre a conceitualização - Se o programa contempla conteúdos sobre o conceito 
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didática  de didática  

- Se o programa contempla conteúdo sobre as fases de 

uma situação didática (ação, formulação e validação) 

- Se o programa contempla conteúdo sobre o processo 

de compreensão em matemática 

- Se o programa contempla conteúdo sobre o conceito 

de erro e seu tratamento na aprendizagem dos alunos 

- Se o programa contempla conteúdo sobre tipos de 

problemas 

Se o programa contempla conteúdo sobre o trabalho 

com meios de ensino 

Conteúdo 3: Tratamento didático das 

operações e comportamentos. 

 

  

- Se o programa contempla orientações sobre o 

tratamento didático dos números e cálculo ou das 

operações aritméticas em  ,   e R  

- Se o programa contempla conteúdo sobre o 

tratamento didático dos conteúdos 

- Se o programa contempla conteúdo sobre o 

tratamento didático do tema  de estatística e 

probabilidades (dados e sua representação em tabelas 

e gráficos, medidas de tendência central, aleatória)  

-Se no programa se toma como aspeto chave do 

conteúdo epistémico: o uso de situações - problema 

para aprender a matemática, ou seja, Criar, selecionar e 

resolver problemas (situações desafiantes) como 

método de aprendizagem 

Conteúdo 4: Avaliação do conhecimento 

matemático 

- Se o programa contempla conteúdos sobre a avaliação 

(princípios e abordagens) 

- Se o programa contempla conteúdo sobre a 

construção de instrumentos de avaliação considerando 

as bases curriculares (planos e programas de estudo do 

1.º Ciclo) 

Unidade de Análise 3: Metodologia contemplada no programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática  

Metodologia 1: Resolução de problemas - Se o programa contempla orientações sobre a 

realização de atividades de resolução de problemas 

- Se o programa contempla orientações sobre a 

realização de atividades de resolução de situações-
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problema 

Metodologia 2: Tarefas diversas 

 

- Se o programa contempla orientações sobre 

realização de atividades de análise de documentos 

curriculares do 1º Ciclo 

- Se o programa contempla orientações sobre a 

realização de atividades de pesquisa 

- Se o programa contempla orientações sobre a 

realização das aulas simuladas 

-Se o programa contempla orientações sobre a 

realização das aulas práticas (estágio pedagógico) 

Fonte: Adaptado de Godino, et al., (2013) 

No quadro 25, apresenta-se a análise dos indicadores da faceta cognitiva do programa de 

Metodologia de ensino de Matemática do curso de Matemática/Física da Escola do 

Magistério do Namibe. 

Quadro 25. Grelha de análise dos indicadores da faceta cognitiva do programa de Metodologia de ensino de 
Matemática do curso de Matemática/Física  

Unidades de análise (U.A) Indicadores 

Unidade de Análise 1: Objectivos que devem ser contemplados no programa de Metodologia de 

Ensino da Matemática do curso de Matemática/Física 

Faceta cognitiva   

Objetivo 7: Promover processos de meta 

cognição 

- Se no programa são visíveis aspetos relacionados com 

a abertura à inovação didática e à prática reflexiva 

- Se o programa faz referência sobre a promoção de 

processos de meta cognição, tendo em conta as 

diferenças individuais 

Objetivo 8: o Desenvolver processos de 

aprendizagem considerando a diversidade 

cultural de seus alunos. 

- Se o programa faz referência a adaptações 

curriculares, tendo em conta as diferenças individuais 

Objetivo 9: Manejar procedimentos 

avaliativos que permitem verificar o nível 

dos êxitos dos alunos 

- Se o programa faz referência à componente de 

avaliação das aprendizagens dos estudantes, usando a 

avaliação autêntica (princípios e enfoques); 

-Se o programa faz referência à componente avaliação 

das aprendizagens dos alunos, usando construção de 

instrumentos de avaliação considerando as bases 

curriculares em vigor. 
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Unidade de Análise 4: Tipo de avaliação orientada no programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática para ser usada 

Avaliação 1: Avaliação Formativa  

 

- Se o programa contempla orientações sobre a 

avaliação formativa 

- Se o programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática contempla orientações sobre a avaliação 

de relatórios das da parte dos estudantes, leituras 

realizadas, propostas pedagógicas  

- Se o programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática contempla orientações sobre a avaliação 

dos relatórios de trabalhos de pesquisa. 

Avaliação 2: Avaliação Sumativa  - Se o programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática contempla orientações sobre testes 

escritos 

Fonte: Adaptado de Godino, et al., (2013) 

No quadro 26, apresenta-se a análise dos indicadores da faceta ecológica do programa de 

Metodologia de ensino de Matemática do curso de Matemática/Física da Escola do 

Magistério do Namibe. 

Quadro 26. Grelha de análise da faceta ecológica do programa de Metodologia de ensino de Matemática do 
curso de Matemática/Física  

Unidades de análise (U.A) Indicadores 

Unidade de Análise 1: Objectivos que devem ser contemplados no programa de Metodologia de 

Ensino da Matemática do curso de Matemática/Física 

Faceta ecológica   

Objetivo 10: Interpretar o fundamento 

curricular do sistema nacional angolano, 

especificamente no ensino da Matemática  

- Se o programa contempla orientações sobre a 

interpretação dos fundamentos curriculares, inovação 

didática, adaptação socioprofissional, relações 

interdisciplinares, especificamente, no ensino da 

Matemática e Física para o 1º Ciclo do ensino 

Secundário 

Fonte: Adaptado de Godino, et al., (2013) 

No quando 27, apresenta-se os indicadores de outras facetas do processo formativo 

implicadas no programa de Metodologia de ensino de Matemática do curso de 

Matemática/Física, relativos a faceta afetiva e mediacional.  
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Quadro 27. Grelha de análise indicadora da faceta interacional do programa de Metodologia de ensino de 
Matemática do curso de Matemática/Física  

Unidades de análise (U.A) Indicadores 

Unidade de Análise 1: Objectivos que devem ser contemplados no programa de Metodologia de 

Ensino da Matemática do curso de Matemática/Física 

Conteúdo interacional  

 - Se o programa contempla orientações sobre os modos 

de interação e o discurso a usar no processo de ensino 

e aprendizagem da Matemática 

Objetivo 6: Dominar estratégias 

metodológicas de carácter individual e de 

grupo 

- Se o programa contempla orientações sobre o 

domínio de estratégias metodológicas de carácter 

individual  

- Se o programa contempla orientações sobre o 

domínio de estratégias metodológicas de carácter de 

grupo 

Fonte: Adaptado de Godino, et al., (2013) 

No quando 28, apresenta-se os indicadores de outras facetas do processo formativo 

implicadas no programa de Metodologia de ensino de Matemática do curso de 

Matemática/Física, relativos a faceta afetiva e mediacional.  

Quadro 28. Grelha de análise de outras facetas implicadas no programa de Metodologia de ensino de Matemática 

do curso de Matemática/Física  

Unidades de análise (U.A) Indicadores 

Unidade de Análise 5: Outras facetas do processo formativo implicadas  

Faceta afetiva: Relativos a aspetos 

objetivos da motivação dos futuros 

professores 

-Se o programa faz referência de como motivar os 

futuros professores de Matemática/Física para a 

profissão de professor 

Faceta mediacional: Recursos 

Pedagógicos 

-Se o programa faz referência aos recursos didáticos a 

serem utilizados no processo de ensino aprendizagem  

Fonte: Adaptado de Godino, et al., (2013) 
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Nesta análise busca-se evidenciar aspetos presentes no programa de formação de 

professores em Metodologia de Ensino da de Matemática, traçando um panorama amplo de 

como o Conhecimento Didático - Matemático deve ser planeado, tratado e, em certos 

aspetos, de como seria desenvolvido nas instituições pelos professores formadores.  

Por outro lado, está na expectativa de que essas ferramentas de análise, podem não 

somente servir como instrumento de análise/avaliação de processos já estabelecidos, mas 

fundamentalmente, vira a  converter-se em elementos norteadores da constituição de 

trajetórias didáticas, planos de estudo, projetos pedagógicos e currículos de Matemática e 

programas de Matemática da instituição pesquisada.  
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3.3.3. Descrição do inquérito aplicado aos estudantes sobre Conhecimento Didático-
Matemático 

Nesta parte do estudo o inquérito, constituiu um meio para se averiguar sobre o 

Conhecimento Didático-Matemático que são mobilizados pelos estudantes no tópico da 

Álgebra, bem como, identificar as dificuldades que os mesmos enfrentam na resolução de 

exercícios deste tema.  

No âmbito do raciocínio algébrico, encontrou-se várias investigações no âmbito do ensino de 

Matemática (Aké, 2013; Godino, Aké, Gonzato & Wilhelmi, 2014), que manifestaram 

preocupações e interesses relacionados com o desenvolvimento do raciocínio algébrico dos 

futuros professores no que tange: aos fenómenos de ensino, domínios de conceitos e 

procedimentos algébricos.  

Relativamente ao instrumento de recolha de dados, utilizaram-se dois questionários 

(Apêndice 3 e 5), adaptados de Godino (2012), sendo o primeiro, aplicado antes da formação 

e o outro depois de uma intervenção formativa. Os dois questionários na sua configuração, 

envolveram exercícios matemáticos de natureza algébrica e de natureza didático-

matemática. 

A Figura 6, ilustra as fases seguidas do processo de construção e aplicação do instrumento 

de recolha de dados e análise dos resultados sobre os Conhecimentos Didático-Matemáticos 

que são mobilizados pelos estudantes do referido curso. 

Figura 6. Fases seguidas na análise dos Conhecimentos Didático-Matemáticos que revelam os estudantes do 

curso de Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe 

/Ago,2016- Maio, 2017/    /Maio, 2017-Ago,2017/    /Set, 2017-Out, 2017/  / Nov, 2017- Jan,2018 /             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 2017 
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Nesta parte de estudo, seguiu-se uma metodologia mista de natureza exploratória – 

descritiva, (Bogdan &  Biklen,  2013), tendo por base a análise das respostas de 34 

estudantes do curso de Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe na resolução 

de exercícios do tópico da Álgebra. E para análise de dados utilizou-se a análise do conteúdo 

para descrever e interpretar os dados, com vista a obter uma caracterização da situação em 

estudo. Para a referida análise usaram-se as categorias de análise do Conhecimento 

Didático-Matemático (Godino, et al., 2015).  

De seguida na tabela 1, apresenta-se os conteúdos algébricos e conteúdo didático avaliados 

por cada item do questionário. O referido questionário envolve tarefas de estruturas, 

funções e modelação que são dimensões importantes para o desenvolvimento do raciocínio 

algébrico.  

Tabela 1. Conteúdos algébricos e conteúdo didático avaliados por cada item do questionário 

Conteúdo algébrico 

Estruturas Função Modelação 

1.a; 2.a; 2.b; 7.b 3.a;3b; 5a; 6.a; 8.a 4.a; 4b;5b; 6.a; 7.a 

Conteúdo didático 1.b; 2.b; 3a  3.b; 3.c; 8b 4.b: 4.c; 6.b;7.a;  

Fonte: Elaboração própria (2017) 

As categorias de conteúdo algébrico e conteúdo didático não são disjuntas ou exclusivas. O 

mesmo item pode estar em mais de uma categoria. Por exemplo, o item 7a), "apresenta 

uma variante de tarefas que podem servir para iniciar o estudo de sistemas de equações 

lineares", inclui conteúdo sobre "equações", mas também "modelagem". Portanto, o futuro 

professor deve mobilizar o conhecimento sobre um "recurso instrucional". Além disso, o 

item também inclui um conhecimento especializado de conteúdo matemático em si mesmo, 

ou seja, a faceta epistémica em seus componentes situacionais e reguladores (por exemplo, 

conceito de equação e suas representações). Por esse motivo, incluímos alguns itens em 

mais de uma célula da tabela 1. Os códigos utilizados para classificar as soluções foram os 

seguintes: Código 2 - Solução correcta - Código 1: Solução parcialmente correcta; Código 0 - 

Solução errada; Código x - sem solução.       
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Categorias do Conhecimento Didático-Matemático  

Na análise dos dados, adaptou-se a classificação do conteúdo algébrico e do conteúdo 

didático de Godino et al., (2015). Para o efeito, consideraram-se as três categorias para 

analisar o conteúdo matemático:   

1. Estruturas (relação da equivalência, propriedades das operações, equações,...);  

2. Funções (padrões aritméticos, padrões geométricos, função linear, afim, 

quadrática, …); 

3. Modelação (tarefas de contexto que se resolvem através de equações, sistemas 

de equações ou das relações funcionais).  

Para análise do conteúdo didático neste estudo, consideraram-se as seguintes categorias:  

1. Faceta epistémica, que tem a ver com a identificação dos objetos e processos 

nas tarefas algébricas (representações, conceitos, procedimentos, 

propriedades, generalização, modelação), a identificação de níveis de 

conhecimento didático - matemático;  

2. Faceta cognitiva, que tem a ver com os significados pessoais dos alunos 

(conhecimento, compreensão e competência sobre os conteúdos 

matemáticos) e conflitos de aprendizagem sobre os objetos e processos 

algébricos;  

3. Faceta instruccional, que tem a ver com os recursos para o ensino de Álgebra 

(situações – problema, meios técnicos) e a sua idoneidade ao currículo escolar.   

Esta parte do trabalho envolveu um questionário inicial e um final, como instrumento para a 

recolha de dados, integrando tarefas algébricas, composto por oito perguntas, sendo: três 

sobre estruturas; três sobre função; e duas sobre modelação.  

O instrumento usado não pretendia avaliar todas as categorias de Conhecimento Didático-

Matemático propostas no modelo, já que se desenhou para se obter informações escritas 

dos alunos num tempo limitado (2h aproximadamente).  

Não se incluíram itens relativos a faceta afetiva, isto é, conhecimentos dos futuros 

professores sobre atitudes, motivação, emoções, crenças relativas a aprendizagem da 

Matemática. Tão pouco se analisaram os conhecimentos didáticos sobre a faceta ecológica 

(aspetos curriculares, conexões com outros conteúdos) nem a faceta interacional, já que não 

se realizou um estudo em aula. Em todo caso a análise dos conhecimentos sobre estas 
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facetas foi considerado como um problema aberto que requer investigações específicas nos 

próximos estudos.  

As categorias de conteúdo algébrico e conteúdo didático não foram disjuntas ou exclusivas. 

O mesmo item podia estar em mais de uma categoria. Por exemplo, item 7a), "apresentou 

uma variante de problemas que podiam servir para iniciar o estudo de sistemas de equações 

lineares", incluiu conteúdo sobre "equações", mas também "Modelação". Portanto, o futuro 

professor devia mobilizar o conhecimento sobre um "recurso instruccional". Além disso, o 

item também incluiu um conhecimento especializado de conteúdo matemático em si 

mesmo, ou seja, a faceta epistémica em seus componentes situacionais e reguladores 

(conceito de equação e suas representações). Por esse motivo, incluíram-se em alguns itens 

mais de uma célula.  

Quanto às variáveis dependentes usadas neste estudo, o primeiro foco de atenção consistiu 

em definir a variável quantitativa “grau de correção das respostas aos 20 itens do 

questionário”. Neste caso achou-se conveniente avaliar positivamente as respostas, 

seguindo a pontuação:  

 0 Ponto, se a resposta é errada (RE). 

 1 Ponto, se a resposta é incompleta (RI), 

 2 Pontos, se a resposta é correcta (RC). 

 x,   resposta deixada em branco (RDB) 

As perguntas relativas ao conhecimento matemático comum e avançado, foram agrupadas 

da seguinte forma: 

 Tarefas de estruturas algébricas: que avalia conhecimentos relacionados com as 

propriedades das estruturas algébricas que se usam na resolução de equações. 

Incluiu-se neste caso, os ítens, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 7a, 7b. 

 Tarefas de funções: que avalia conhecimentos relacionados com padrões 

geométricos e funções. Incluiu-se os ítens, 5a, 5b, 6a, 6c, 8a, 8b. 

 Tarefas de Modelação: que avalia conhecimentos relacionados com a 

Modelização algébrica (usando equações ou funções). Incluiu-se os itens, 5b, 7a, 

7b, 8a. 
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Nos aspetos relativos ao conteúdo didático, agruparam-se as perguntas da seguinte 

maneira: 

 Tarefas de conhecimento didático epistémico: avalia conhecimentos 

relacionados a faceta epistémica do Conhecimento Didático-Matemático, 

incluiu-se neste caso, os itens 2b, 4b, 5c, 6b, 7b, 7c,  

 Tarefas de conhecimento didático cognitivo: avalia conhecimentos relacionados 

a faceta cognitiva, onde estão incluídos os ítens 1a, 1b, 2a, 3b, 4c, 6c. 

 Tarefas de conhecimento didático instrucional: avalia conhecimentos 

relacionados a faceta instruccional, incluídas nos itens, 5b, 8b. 

Por fim analisa-se as estimativas dos índices de dificuldades sentidas pelos estudantes nos 

dois questionários aplicados sobre o Conhecimento Didático-Matemático na resolução das 

tarefas do tópico sobre a Álgebra. Para o cálculo da referida estimação dos índices das 

dificuldades sentidas pelos estudantes em cada item, aplica-se a seguinte  fórmula: 

x
tesparticipan

tecorretasparcialmenrespostaspontuaçãoorretasrespostascpotuação



%100

//
.  

Considerando que utiliza-se um grau de correção das respostas, em que categoriza-se: o valor 

zero (0), para uma resposta errada; o valor um (1), para uma resposta parcialmente correcta; 

e o valor dois (2), para uma resposta totalmente correcta. Em seguida calcula-se a média de 

pontuação obtida de cada item (por exemplo, no caso 1.a, o somatório da pontuação das 

respostas certas mais o somatório das respostas parcialmente certas deu 9, neste caso a 

estimativa do índice de dificuldade neste item é: %13,28%100
32

9
 . Baseou-se na média de 

pontuação de cada item, transforma-se estas pontuações em intervalo  %1000 .  

De acordo com Godino et al.,(2015), o valor 100% ou acima de 50% é considerado como 

indicador de que um item ou tarefa foi muito fácil e o valor 0% ou abaixo de 50% como 

indicador para um item ou tarefa difícil. Neste estudo, as estimativavas dos índices de 

dificuldades, estão agrupados por níveis 1 a 5 ou o intervalo  %1000 , identificando-se os 

dois números como extremos, posicionando-se os demais em intervalos regulares e sendo 3 

considerado como médio. 
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Neste estudo, para identificação dos de dificuldades dos estudantes sentidas em cada item, 

agrupa-se nas seguintes categorias ou intervalos:  %20%;01 , como sendo muito difícil; 

 %40%;202  , como sendo difícil;  %60%;403  , como sendo mais ou menos fácil; 

 %80%;604  , como sendo fácil;  %100%;805  , como sendo muito fácil. 

Descrição dos tarefas de Estruturas, funções e modelação avaliados no questionário sobre 

Conhecimento Didático-Matemático 

Tarefas 1: Balança do sumo 

Nesta tarefas aplicaram-se as propriedades estruturais de: números naturais·; princípios de 

resolução de equações numéricas do 1º grau. Na tarefas 1 intervieram incógnitas e a 

resolução podia não envolver símbolos algébricos. Consideraram-se a solução, com recurso, a 

equações lineares, e foi considerada em termos da noção concetual incorporada de uma 

"balança". Se tirar um elemento no prato da esquerda da balança, consequentemente a 

balança não tem equilíbrio e precisa-se de fazer o mesmo no prato da direita, para se manter 

o equilíbrio.  

Tarefas 1: Observa a figura a baixo: 

a) Quantos copos de sumo têm que se colocar na 

terceira balança, para ficar equilibrada? 

b) Que interpretação do “equilíbrio” está associada 

ao conhecimento matemático? 

 

 

 

 

Na observação da segunda balança, o prato da esquerda tinha duas bananas que estava em 

equilíbrio com quatro copos de sumo. Portanto, segundo a propriedade da divisão, uma 

banana associava-se a dois copos de sumo. O resultado desta associação permitiu resolver o 

exercício. Outra solução envolve a tradução em linguagem algébrica envolvendo símbolos 

como incógnitas. Se a maçã, a banana e o ananás forem simbolizados por yx,  e z , então 

cada uma das balanças será associada a equações que facilitariam a resolução através do 

recurso a equivalência.  
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Resultados previstos relativamente a tarefa 1. 

Na seguinte tabela apresenta-se as possibilidades de resultado da tarefa 1. Considerou-se 

que há outros resultados, mas nesta parte apenas se mostrou os resultados que tinham 

correspondência com os níveis de algebrização.  

1ª Solução esperada para a tarefa 1 

a. A segunda balança indica que duas 

bananas se “transformam” em 4 copos 

de sumo; assim, uma banana 

corresponde a 2 copos de sumo.  

Na primeira balança há 9 copos de sumo na placa 

à direita; se tirar uma banana terei que tirar 

também 2 copos de sumo para que o equilíbrio 

seja mantido.  

Portanto, na terceira balança deve ser colocado 9 

– 2 = 7, ou seja 7 copos de sumo. 

b. O “equilíbrio” associa-se ao sinal da 

equação “ = “ ou ao sinal da 

equivalência ““ 

Reconhecimento dos 

objetos algébricos 

Neste exercício aplicam-se 

as propriedades estruturais de: 

números naturais )( , 

substituição e divisão. Intervêm 

incógnitas, quanto a resolução 

da 2ª solução prevista, envolve 

símbolos algébricos. Considera-

se a solução de equações 

lineares.   

 

2ª Solução esperada para a tarefa 1 

a. Sendo que uma maça é x  , uma banana 

é y , e um ananás é z , então: 

1º Balança: 9 zyx  

2º Balança: 242  yy  

3º Balança: 92  zx  

Assim, 729  zxzx  

a. O “equilíbrio” associa-se ao sinal da 

equação “ = “ ou ao sinal da 

equivalência ““. 
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Tarefa 2: Questão da suposição formulada por um aluno 

Nesta tarefa para a sua solução numérica recorre-se como por exemplos:  

1. Se dados 3 números naturais se subtraírem uma unidade ao maior e se 

adicionarem ao menor, os números seriam iguais ao Segundo número;  

2. Se adicionarem os números naturais consecutivos e se dividirem por 3, se obteria 

sempre o Segundo número. 

Tarefa 2: Um aluno formulou a seguinte suposição: 

“Adiciono três números naturais consecutivos. Se dividir o resultado por três obtenho 

sempre o segundo número” 

a. É correcta a conjectura formulada pelo aluno? Explica um raciocínio possível. 

b. A afirmação é válida para todos os números naturais? Porquê? 

c.  Que tipo de justificação, para esta conjectura, pensas que um aluno do 1.º 

Ciclo do ensino Secundário poderia dar? 

 

 

 

 

Solução esperada para a tarefa 2: 

• A suposição é considerada correcta e válida para todos os números naturais, como se 

pode ver a seguir,  

1
3

)1(3
);1(333)2()1( 


 n

n
nnnnn , para qualquer número natural n  . 

Tarefa 3: Sequência de três figuras formadas por pontos 

Neste exercício aplicaram-se as propriedades estruturais de: sequências numericas; 

princípios de resolução de sequências numéricas. Na tarefa 3 intervêm uma relação 

(correspondência) entre duas variáveis, posição da figura e número de pontos. Na resolução 

do mesmo, pode-se utilizar linguagem numérica e natural.  
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Tarefa 3: Observa a seguinte sequência de três figuras formadas por pontos. 

 

 

 

a. Determinar o número de pontos que terá a figura na vigésima quinta (15ª) posição 

desta sequência, supondo que se mantém a mesma regra de formação das figuras. 

Justifica a resposta. 

b. Indicar as técnicas ou diferentes maneiras mediante as quais se pode resolver o 

problema. 

c. Consideras que esta tarefa se pode propor a alunos da Educação básica? Como 

poderia abordar a resolução? 

Possíveis Soluções para tarefa 3 

1ª via da solução prevista para a tarefa 3: 

         A primeira figura tinha 1 + (1+1) = 3 pontos; a segunda figura tinha 2x2 + 2 +2 = 8 

pontos; a terceira, 32+ 2×3; assim na figura na 15ª posição teria, (15)2+ 2×15=225+30=255. 

2ª via da solução prevista para a tarefa 3 

         Foi possível analisar-se o comportamento do padrão elaborando um registo através de 

uma tabela de valores. 

Posição 1 2 3 4 5 … … 15  

Nº de pontos 3 8 15 24 35 … … 255  

       De este modo a figura na Posição 15.ª seria 255 pontos.  

 Reconhecimento de objetos algébricos: 

Na 1ª via da solução prevista para a tarefa 3: 

a. Intervieram uma relação (correspondência) entre duas variáveis, posição da figura 

e número de pontos.  

b. Também se tratava de uma regra de correspondência entre as mesmas.  

c. Se utilizou linguagem numérico e natural.  
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Na 2ª via da solução prevista para a tarefa 3: 

a. Nesta solução propunha-se uma tabela para o registo do número de pontos de 

acordo a posição da figura.  

b. Estabeleceu-se uma regra de correspondência, enumerando casos particulares, 

portanto tratava-se de uma relação comum entre os dados numéricos.  

c. Intervinha a noção de função e de variável (variável independente, número de 

ordem da figura, variável dependente, e o número de pontos). 
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c) Enunciados relacionadas com a tarefa modificada 

Observa as seguintes figuras: 

 

 

 

Como calculamos o número de pontos que têm a figura numa Posição quaisquer? 

Solução possível 

Se poderia analisar como cambiariam os números de pontos com respeito a posição da 

figura usando a tabela. Neste exemplo escolheu-se a 15ª posição  

Posição 1 2 3 4 5 … … 15  

Nº de pontos 3 8 15 24 35 … … 255  

Encontrar que a expressão que descreveria tal relação seria: 

 1)1()( 2  xxf  

255)25(

1256)15(

1)16()15(

1)115()15(

2

2









f

f

f

f

 

Objetos algébricos 

Nesta solução propunha-se uma tabela para o registo de número de pontos de acordo a 

posição da figura. Se estabeleceria uma regra de correspondência, intervinha a noção de 

função e de variável (variável independente, número de ordem da figura, e variável 

dependente, o número de pontos) além disso, se reconheceria uma regra geral sobre o 

comportamento do padrão e se expressaria numa linguagem simbólica-literal.  

O estudante deveria ser capaz de realizar transformações sobre a expressão determinada, 

isto seria, passar da expressão 1)1()( 2  xxf  para a expressão  xxxf 2)( 2   
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Tarefa 4.Um aluno recebe dos seus pais uma determinada quantia de dinheiro para comer 

durante 40 dias. Por isso, encontra sítios onde pode comer ao almoço por 4 euros. Desta 

forma a quantia inicial de dinheiro dura-lhe 60 dias. 

a) Quanto dinheiro recebe este aluno dos pais? 

b) Pode resolver-se a tarefa com procedimentos exclusivamente aritméticos? De que 

maneira? 

c) Pode resolver-se a tarefa com procedimentos exclusivamente algébricos? De que 

maneira? 

Solução esperada para a tarefa 4.  

No item 4 a), desta tarefa pretende-se avaliar o conhecimento conteúdo matemático da 

natureza algébrica, a resolução de problema da equação linear, utilizando o raciocínio 

algébrico na sua resolução e envolvendo o conceito de equação linear. 

4 b) Procedimento aritmético  

O gasto de 4€ por refeição durante 40 dias previstos, então o total de poupança é 4€x 40 

dias = 160€. Com esta quantidade poderia comer durante 20 dias.  O custo real diário é  

dia
dias

/8
20

160



. 

Como os dias pressuposto inicial foram 60 dias, então o total de dinheiro que recebe dos 

pais é 60 dias x  8€ = 480€ 

           4 c) Procedimento algébrico: 

Sabendo que: P = o total de dinheiro que recebe  de seus pais 

                    0x  gasto para consumir durante 40 dias  

Então   xp
p

x 40
40

  

Se  é o gasto diário que permite para comer durante 60 dias, 

Então, yp
p

y 60
40

  

Portanto  yx 6040  , além de   

)4(6040  xx  

2406040  xx   

 1224020  xx   

Assim, o dinheiro que recebe:     48012.4040xp  

Resposta: O aluno recebe de seus pais 480    
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Tarefa  5: Identificação das expressões algébricas 

A tarefa 5, apresenta-se três expressões algébricas que envolve os conceitos de: equação 

linear; a função afim; a fórmula de uma função com duas variáveis independentes; e o 

processo de construção de uma situação - problema relativamente às três expressões. 

Tarefa 5: Analise as seguintes expressões:  

                 1). 2554 x   

                2) 12  xy   

                3) lcP 22   

          a. Descreva a interpretação que faz de cada uma das expressões acima. 

          b. Enuncie três problemas que se possam propor aos alunos do secundário cuja     

solução que leva destas expressões.  

Resultados previstos relativamente à tarefa 5. 

Na 1ª expressão espera-se que os alunos reconhecessem a expressão de equação linear com 

uma incógnita. Para a 2ª expressão, espera-se que os estudantes encontrem uma 

identificação daquela expressão que é uma função afim que permite encontrar o valor do 

variável y em função da variável x . Ou seja uma função definida por f: R→R, quando existem 

constantes a, b que pertencem ao conjunto dos reais tais que baxxf )( , para todo Rx . 

Relativamente à 3.ª equação, esperava-se a identificação de uma função P com duas variáveis 

independentes ou uma fórmula do perímetro do retângulo de dimensões c e l. Nesta questão 

procura-se analisar o domínio de conhecimento que os futuros professores têm sobre os 

conteúdos do nível de ensino que irão trabalhar.  

Possível solução para cada item da tarefa 5: 

Item 5 a) 

     1ª Expressão é uma equação linear com uma incógnita (x).  

     2ª Expressão é uma função linear ou chamando também como uma função afim.      

Uma função definida por f: R→R chama-se afim quando existem constantes a, b que 

pertencem ao conjunto dos reais tais que f (x) = a x + b para todo x  R. A lei que define 

função afim é: baxxf )( , para todo Rx  

     3ª Expressão é uma formular para calcular o valor P de variável c e l.  

Poderia a fórmula de cálculo de perímetro do rectângulo com base c e altura l. 
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Item 5 b) 

Exemplo da 1.ª expressão 2554 x :  

Para comprar o bilhete de cinema para 4 pessoas e as bebidas pagamos 20.00 kzs. Se as 

bebidas custa 5.00kzs, quanto é o preço cada bilhete? 

Exemplo da 2.ª expressão 12  xY : 

O preço de um presente é 1.00kzs. Se compra de dois presentes ou mais, cobrado 1.00 kzs 

para um saco plástico. Quantos Kuanzas devem pagar por 10 presentes? 

Exemplo da 3.ª expressão lcP 22  : 

Sabendo que um retângulo  ABCD , os comprimentos da reta AB é 5 cm, e da reta  CD é 6 

cm. Quantos são os comprimentos do perímetro do retângulo  ABCD  

E no item 5.c, constata-se que alunos futuros professores demonstram que no domínio 

instruccional têm conhecimentos matemáticos ou de outro tipo que se utilizam para resolver 

esta tarefa sobre a utilização da função linear (proporcionalidade directa e simples); 

Também conhecem as representações cartesianas, para que tenham a estratégia de 

construir uma tabela de valores. 

. 
Tarefa 6. Para encher com água um recipiente com capacidade máxima de 90 litros utiliza-se 

uma torneira com caudal constante e igual a 18 litros por minuto. 

a) Indica qual das seguintes representações gráficas corresponde à situação 

descrita, sabendo que no eixo dos X se representa o tempo, em minutos, e no 

eixo dos Y o volume, em litros. 

 

 
 
 
Resposta:         Justificação: 
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b) Que conhecimentos matemáticos ou de outro tipo se utilizam para resolver esta 

tarefa? 

c) Consideras que esta tarefa é adequada para ser proposta a alunos da educação 

básica? Para que classe? Justifica a tua resposta. 

Solução esperada para a tarefa 6 a e b)) 

• Como o caudal é constant, 18 litros por minute, a variação do volume é também 

constant,  V = 18t; é uma função linear cujo gráfico é  C.  

• Podemos dar vários valores a t, calcular V e representar cada par de números num 

referencial OXY, notando que os pontos estão alinhados, incluindo a origem do 

referencial. 

• O gráfico A não pode ser a resposta porque como o tempo progride a taxa de 

enchimento é menor, exigindo que a torneira derramando menos água com o passar 

do tempo. 

• O Gráfico B não está correcto porque a partir do segundo minuto a velocidade de 

enchimento do tanque muda, o que não corresponde ao enunciado. 

Solução esperada para a tarefa 6 c) 

Espera-se que no último ano do ensino básico sejam estudados exemplos de utilização da 

função linear (proporcionalidade directa e simples); Os alunos também conhecem as 

representações cartesianas, para que tenham a estratégia de construir uma tabela de 

valores, representá-los em um gráfico e verificar se corresponde ao gráfico C. 

Tarefa 7: Sistema das equações lineares com duas incógnitas 

A estrutura da tarefa 7, foi o sistema das equações lineares com duas incógnitas, em modo 

geral, em que se envolveu duas variáveis ( x e y ) e uma constante c . Nesta tarefa promoveu 

algumas possibilidades das resoluções, relativamente: o método gráfico, de substituição, de 

comparação e ou misto. Portanto, a escolha de uma das possibilidades na resolução do 

exercício dependia do estudante. 
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     Tarefa 7: Sendo a forma geral de um sistema das equações lineares com duas 

incógnitas 









222

111

cybxa

cybxa

 

a) Enuncie um problema que se possa propor aos alunos da 9.ª Classe envolvendo a 

resolução de um sistema de equações lineares com duas incógnitas  

b) Resolve-o pelo método que considerar mais adequado para a 9.ª Classe 

c) Identifique os tipos de conhecimentos algébricos que se envolvem na resolução 

desta tarefa.  

Tarefa 8: Família da função quadrática 2axy   

O oitavo exercício é um exercício da natureza de uma família da função quadrática e 

intervém: parâmetros; coeficientes de função; variáveis. Pretende-se, neste exercício 

analisar as expressões de família das funções quadrática com vários destes componentes. E 

espera-se, também, encontrar as respostas dos futuros professores que se trata de uma 

generalidade intensiva mais avançada, por exemplo na sua relação com o vértice e o eixo 

simetria.  

Tarefa 8: Considera a família de funções, definida por 2axy  .  

a) Observe os gráficos desta família de funções para: 

  

b) Explique os efeitos do parâmetro a nos gráficos da família de funções  anterior. 

c) Identifique os conhecimentos algébricos que se envolvem na resolução desta 

tarefa.  

No item 8 a) desta tarefa, possibilita aos futuros professores atribuíram alguns valores 

(positivos e negativos) ao parâmetro a  e fizem o esboço das representações gráficas 

correspondentes das funções da família de funções e analisam-se as relações entre elas 

relativamente as variações do parâmetro a . No item 8 b), Esta parte da tarefa, dá uma 

oportunidade para se relacionaram corretamente as representações gráficas das funções da 

família de funções, indicando resumidamente o “papel” do parâmetro a . Esta tarefa assume 

uma natureza exploratória e investigativa, e pede o estabelecimento de relação entre 

representações gráficas das funções da família de funções e representações algébricas.  
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Resultados previstos relativamente a tarefa 8. 

Apresenta-se as possibilidades de soluções que poderiam responder ao exercício 8., com 

vários métodos de resolução. A tabela a seguir, apreseta alguns exemplos das soluções 

previstas para a tarefa 8. 

Item 8 a) 

Se 0a , por exemplo  

2xy   

22xy   

25xy   

2

2

1
xy   

2

5

1
xy   

 

 

Procedimentos 

Utiliza-se a linguagem simbólica 

representada à função; 

Aplica-se as representações gráficas da 

família das funções quadráticas; 

Envolve-se vários valores representados o 

parâmetro a ; 

Não envolve-se nenhuma generalização 

 

Se oa , por exemplo 

2xy   

22xy   

25xy   

2

2

1
xy   

2

5

1
xy   

 

Item 8 b).  

- O sinal do coeficiente a influência o sentido da 

concavidade; 

- O valor absoluto de a  influência a abertura da parábola. 

-Quanto maior é o valor absoluto de a , menor a abertura da 

parábola; 

- Qualquer uma das parábolas tem vértice no ponto (0,0) e o 

eixo de simetria é a reta de equação x = 0, onde se conclui 

que são independentes de a . 

Procedimentos 

- Observa-se e analisa-se, pelo 

acontecimento dos gráficos, as relações 

entre a família da função e os vértices;  

- Observa-se e analisa-se, pelo 

acontecimento dos gráficos, as relações 

entre a família da função e o eixo simetria;  

- Envolve-se uma generalização 

relativamente ao parâmero a  
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Neste capítulo, foi possivel proceder a caracterização metodológica do estudo (3.2), o 

delineamento do estudo e participantes de investigação (3.2.1); caracterização dos 

paradigmas que sustentam a investigação (3.2.2); descrição global do percurso investigativo: 

Desenvolvimento (crono) lógico do trabalho empírico (3.2.3); E por último, fez-se a descrição 

dos instrumentos de recolha de dados (3.3). 

Nesta parte de estudo, conseguiu-se ter uma visão da metodologia, instrumentos e técnicas 

usadas na investigação. De seguida, procedeu-se a apresentação, análise e discussão dos 

resultados da investigação, no capítulo 4. 
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CAPITULO 4: Apresentação, análise e discussão dos resultados da 
investigação 

4.1. Nota introdutória 

Neste capítulo apresenta-se a análise e discussão dos resultados, a partir dos dados 

recolhidos e organizados, onde se teve em conta os seguintes aspetos:  

 À análise das respostas a um questionário de recolha de opinião dos professores 

participantes no estudo sobre as mudanças no processo da Formação Inicial de 

professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe, como 

consequência da implementação do eixo 8 do Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola no Curso de Matemática/Física; 

  À análise da idoneidade didática do programa de Metodologia de ensino de 

Matemática, do Curso de Formação de professores de Matemática/Física 

numa Escola do Magistério da Província do Namibe. 

 À análise de um questionário aplicado aos estudantes, finalistas do ano lectivo 

2017, do curso de Matemática/Física, sobre os Conhecimentos Didático-

Matemáticos que são mobilizados pelos mesmos e quais as dificuldades que 

enfrentam na resolução de exercícios de álgebra.  

De seguida apresenta-se, discute-se e análisa-se os dados recolhidos e organizados em 

subsecções. Cada subsecção a seguir apresentada é acompanhada de conclusões parciais 

para melhor compreensão do fenómeno em estudo.  

4.2. Apresentação, análise e discussão dos resultados do questionário de recolha de 

opinião aos professores  

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos através da aplicação de um inquérito por 

questionário de recolha de opinião dos professores participantes no estudo, sobre as 

mudanças no curso de Formação Inicial de professores de Matemática/Física da escola do 

Magistério do Namibe, como consequência da implementação do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola.  

Serviu de base, a esta secção, a seguinte questão de investigação: Qual é a opinião dos 

professores sobre as mudanças no curso de Formação Inicial de professores de 

Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, com a implementação do Plano 

Mestre de Formação de Professores em Angola? 
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Nesta primeira parte do estudo foi notório o uso da dimensão normativa do Enfoque 

Ontossemiótico do Conhecimento e instrução matemático (Godino, 2011), que propõe cinco 

níveis ou tipos de análise: 1) Identificação das práticas matemáticas; 2) Elaboração das 

configurações de objetos e processos Matemáticos; 3) Análise das trajetórias e interacções 

didáticas; 4) Identificação do sistema de normas e meta normas; 5) Valorização da 

idoneidade didática do processo de ensino aprendizagem (Font, Planas & Godino, 2010). 

No contexto que implica o Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, a noção de 

normas refere-se às obrigações que regem o processo de implementação e da avaliação do 

mesmo, envolvendo as interacções entre os Directores de Educação, Directores de Escolas 

de Formação de Professores, Técnicos, Professores e Estudantes (Planas & Iranzo, 2009). 

No caso do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, há normas vinculadas na 

atividade de implementação e avaliação do mesmo, em particular vinculadas à atividade de 

ensinar a Matemática que são próprias quando se lida com objetos e processos 

matemáticos, chamadas de normas sócio matemáticas.  

As normas sócio matemáticas são, no âmbito social, o interdependente das crenças e de 

valores identificados na perspetiva psicológica, ao tentar perceber como os estudantes 

chegam a ser intelectualmente autónomos em Matemática (Godino, Font, Wilhelmi & 

Castro, 2009). 

Neste âmbito, de acordo com Yackel & Cobb (1996) citado por Assis, Godino e Frade (2012), 

o que torna matematicamente normativo o Plano Mestre de Formação de Professores em 

Angola, em particular numa aula, é determinado pelos objetivos, crenças, suposições e 

pressupostos presentes e assumidos pelos participantes na fase de sua implementação 

deste projecto. Ao mesmo tempo esses objetivos e compreensões, em grande medidas 

implícitas, são influenciados pelo que é legitimado como atividade Matemática credível. 

No trabalho de Godino, Font, Wilhelmi & Castro (2009) é introduzida a dimensão normativa 

dos processos de estudo, para designar o sistema de regras, hábitos, normas que restringem 

e suportam as práticas didáticas, com o intuito de integrar e ampliar as noções de “contrato 

didático” e as “normas sociais e sócio matemáticas”. 

A dimensão normativa contém várias facetas dos processos de ensino e aprendizagem 

matemática (epistémica, cognitiva, afetiva, interacional, mediacional e ecológica), além de 

considerar diferentes aspetos (o currículo, a planificação, a implementação e a avaliação), 
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diferentes origens (Administração, Sociedade, Escola, Aula, Disciplina), tipo e grau de 

coerência (Social, Disciplinar) (Godino, Batanero & Font, 2008, p. 22; D’Amore, Font, Godino, 

2007, p. 10; Assis, Godino & Frade, 2012, p. 10).  

Tendo em conta que as normas são negociadas em sala de aula, neste caso, são objeto de 

interpretação, avaliação e reflexão pelos agentes envolvidos no processo, deve-se considerar 

que o professor e o aluno mobilizam conhecimentos que dizem respeito aos conteúdos 

matemáticos, mas também conhecimentos sobre matemática, sobre a sua aplicação, sobre o 

ensino e aprendizagem (particularmente matemática) e, dentre outros, sobre a consciência 

que tem o sujeito do próprio conhecimento. 

De acordo com Godino, Batanero & Font (2008) a identificação das diferentes facetas da 

dimensão normativa pode facilitar a avaliação da pertinência das interferências dos 

docentes e dos estudantes, a partir de um sistema de normas que regulam o ensino e a 

aprendizagem. Também pode, mobilizar mudanças nos tipos de normas que auxiliam no 

funcionamento e controlo dos sistemas educativos, com vista a um desenvolvimento dos 

significados pessoais tendo como referência os significados institucionais pretendidos. Dessa 

forma, considera-se importante fazer uso dessas normas para análise de projetos e 

experiências de ensino dentro de um processo de Instrução Matemática. Na ótica do 

Enfoque Ontossemiótico, a idoneidade didática é um instrumento de análise que permite 

explicar, descrever, orientar um processo de instrução de maneira fundamentada. 

Nestas condições, tendo em conta a emergência da avaliação do Plano Mestre de Formação 

de Professores em Angola em curso, desde 2008 nas cinco Províncias de Angola, parece útil 

desenvolver um trabalho que, no essencial, possa discutir as mudanças na formação inicial 

de professores como consequência da implementação deste projeto. 

De seguida apresenta-se os resultados obtidos no referido questionário, o qual foi 

subdividido em várias subseções, com diferentes dimensões, nomeadamente: Perfil dos 

professores participantes no estudo (4.2.1); Conhecimentos que os profissionais têm do 

Plano Mestre de Formação de Professores em Angola em vigor desde 2008. (4.2.2); O 

cumprimento das orientações expressas no Plano Mestre de Formação de Professores em 

Angola, eixo 8 (4.2.3); Os fatores que condicionaram a implementação do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola, na formação inicial de professores de Matemática para 

o 1.º Ciclo (4.2.4); A prática dos profissionais que preparam os futuros professores de 

Matemática para o 1.º Ciclo no período 2008-2017 (4.2.5). 
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4.2.1. Perfil dos professores participantes no estudo  

Neste caso para descrever o perfil do grupo de professores participantes no estudo 

organizaram-se as informações referentes à idade, género, grau académico, situação 

profissional, experiência na formação de professores, tempo de serviço na Escola do 

Magistério, tempo de serviço como professor de Matemática e Metodologia de Ensino da 

Matemática que já leccionou no período 2008-2017. 

Figura 7. Perfil dos professores participantes no estudo  

Categorias Menos de e 

26 Anos  

De 26 à 35 

Anos 

De 36 à 45 Anos De 46 à 

55 Anos 

+ De 55 Anos 

Idade  10 5 2  

Género  Masculino Feminino  

15 2 

Habilitações 

Literárias 

Bacharel Licenciado Mestre Doutor Pós Doutorado 

1 12 4   

Instituição 

onde 

adquiriu as 

habilitações 

ISCED- Huila Faculdade de 

Ciencias 

Tecnplogia da 

Univesidade 

de Coimbra 

Escola Superior 

Pedagógica do 

Namibe 

  

15 1 1   

Situação 

profissional 

Quadro de nomeação definitiva Quadro de nomeação 

provisório 

Contratado 

14 3  

Tempo de 

serviço até 

Janeiro de 

2017  

- De 5 Anos  De 6 à 10 

Anos 

De 11 à 15 

Anos 

De 16 à 20 

Anos 

+ De 20 Anos 

 9 3 2 3 

Experiência 

na Formação 

Inicial de 

professores 

- De 5 Anos  De 6 à 10 

Anos 

De 11 à 15 

Anos 

De 16 à 20 

Anos 

+ De 20 Anos 

3 10 4   

Classes que já leccionou no 

período 2008-2016 

10.ª Classe 11.ª Classe 12.ª Classe 13.ª Classe 

17 16 14 13 

Disciplinas que já leccionou 

no período 2008-2016 

Matemática Metodolog

ia de 

Ensino da 

Matemátic

a  

Práticas 

Seminário e 

Estágio 

Pedagógicos  

Acompanhante 

dos estágios  

15 12 6 17 
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Da leitura e análise da tabela 7, constatou-se: 

 Maior parte dos professores de Matemática participantes no estudo era jovem, 

de acordo com a tabela acima, apenas dois dos professores tinham idades entre 

os 46 e 55 anos e dez dos dezassete tinham idades entre os 26 e 35 anos; 

 Quanto ao género, maior parte dos professores eram do género masculino. Isto 

poderá constituir-se num outro estudo para se saber as razões desta 

disparidade; 

  Em termos do grau Académico, possuem habilitações necessárias à docência 

para trabalharem na escola de Formação de Professores para o 1.º Ciclo do 

Ensino Secundário;  

 Relativamente a situação profissional, 14 professores eram do quadro definitivo 

e 3 eram do quadro provisório. Em termos de tempo de serviço na instituição, 9 

professores tinham um tempo de serviço acima de três anos; 

  Quanto a experiência profissional como docentes da Escola em estudo, 

constatou-se: 3 professores funcionam na Escola a menos 5 anos, 10 de 6 à 10 

anos e 4 de 11 `a 15 anos.  

 No período de 2008 a 2016, 17 professores já lecionaram a 10.ª Classe, 16 a 11.ª 

Classe, 14 a 12.ª Classe e 13 já lecionaram a 13.ª Classe.  

 Ainda neste período 17 professores já lecionaram a disciplina de Matemática, 12 

a Metodologia de Ensino de Matemática, 6 já lecionaram a disciplina de Prática 

Seminário e Estágio Pedagógico e 17 professores já foram Acompanhantes dos 

Estágios nas escolas de aplicação.  

Isto mostrou que os professores inqueridos estiveram dentro das dificuldades que 

envolveram o processo de implementação do plano mestre na formação inicial de 

professores de Matemática para o 1.º Ciclo, no período em análise. 
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4.2.2. Aspetos relacionados com o conhecimento que os profissionais têm do Plano Mestre 
de Formação de Professores em Angola  

Nesta parte do estudo, procurou-se analisar todos os aspetos relacionados com o 

conhecimento do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola. Assim, no gráfico 1, 

apresenta-se as opiniões dos professores participantes no estudo sobre a forma de 

organização do referido documento.  

 

Gráfico 1. Opiniões dos participantes ao estudo sobre a forma de organização do Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola 

Na leitura deste gráfico1, constatou-se: 59% dos inquiridos considera que o Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola está organização de forma a privilegiar o 

desenvolvimento de capacidades, aptidões, atitudes e valores; 47% considera que está 

organizado de forma a orientar a prática pedagógica dos professores e outros participantes 

ao estudo não têm opinião a este respeito.  
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 No gráfico 2, apresenta-se as opiniões dos participantes ao estudo sobre as orientações 

expressas no Plano Mestre de Formação de Professores em Angola. 

 

Gráfico 2. Opiniões dos participantes ao estudo sobre as orientações expressas no Plano Mestre de Formação 

de Professores em Angola 

Na leitura do gráfico 2, quanto as opiniões dos participantes ao estudo sobre as orientações 

expressas no Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, apurou-se: 

 Apesar de alguns professores terem afirmado que as orientações expressas no Plano Mestre 

de Formação de Professores em Angola estavam claramente formuladas e que apoiavam as 

práticas pedagógicas, apresenta um número elevado dos professores que não responderam, 

isto mostra que os inquiridos têm pouco conhecimento do referido documento pois que, 

olhando nos factores que provavelmente dificultaram a consecução deste documento 

referenciados no ponto 4.2.4, aponta-se a falta de divulgação do projeto como um dos 

fatores, assim como a monitorização como um dos fatores impediram o êxito do projeto, o 

que mostra que houve poucas intervenções para se dar conhecimento deste plano aos 

professores implementadores e outros.  

O fato ainda é visível na abstenção de muitos  professores inquiridos nos aspetos 

relacionados com as orientações expressas neste projeto se eram exequíveis, se apoiavam a 

pratica pedagógica e se estavam claramente formuladas, pois que, 53% deles abstiveram-se 

em dar a resposta se as orientações expressas no Plano Mestre de Formação de Professores 

em Angola eram exequívesi, 41 % abstiveram em responder se  apoiam a prática 

pedagógicas e 29% se estão claramente formuladas. Isto ilustra que maior parte dos 

professores desconheciam do documento em análise. 
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No gráfico 3, apresentam-se as opiniões dos participantes no estudo sobre a adequação do 

Plano Mestre de Formação de Professores em Angola. 

            

Gráfico 3. Opiniões dos participantes ao estudo sobre a adequação do Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola  

Na leitura do gráfico 3, concluiu-se que: 

 65% dos Professores inquiridos considera que o Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola  se adequa ao nível etário dos alunos e as necessidades 

dos alunos.  

 53% dos Professores inquiridos considera que o Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola  se adequa ao perfil de entrada do aluno na escola de 

Magistério, ao desenvolvimento de projetos/atividades integradoras . No entanto 

outros 41% são neutros; 

 59% não deram a sua opinião relativamente a questão sobre se o Plano Mestre 

de Formação de Professores em Angola se adequa ao meio sociocultural; 

 59% dos Professores inquiridos consideram que Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola se adequa às necessidades de formação de professores 

para o 1.º Ciclo do ensino secundário. 
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Da leitura feita do gráfico 3, conclui-se que mais de 50% dos inqueridos considera que a 

Plano Mestre de Formação de Professores em Angola se adequa ao nível etário dos alunos, 

as necessidades dos alunos, ao perfil de entrada do aluno na escola de Magistério, ao 

desenvolvimento de projetos/atividades integradoras, às necessidades de formação de 

professores para o 1º Ciclo do ensino secundário. Mas, um número elevado não deu opinião 

sobre se Plano Mestre de Formação de Professores em Angola se adequa ao meio 

sociocultural.  

No entanto, da leitura e análise dos gráficos 1, 2 e 3, nas respostas dadas pelos inquiridos 

nos aspetos de organização, orientações e adequação do Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola, concluiu-se que os professores participantes no estudo têm pouco 

conhecimento deste documento, pois que, na pergunta aberta (item 3.9), relativa às 

principais dificuldades enfrentadas no processo de implementação do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola, 12% consideram que constituiu como dificuldade no 

processo de implementação do projeto: a fraca divulgação das linhas orientadoras do 

documento para alguns atores pedagógicos no Namibe, a falta de Formação e monitorização 

para a concretização das orientações constantes no documento, articulação de políticas e a 

falta de recursos financeiros para o êxito do processo.  

Uma percentagem de 24% dos inquiridos considera que constituiu como dificuldade no 

processo de implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, a 

deficiente monitorização, supervisão e controlo, e consequentemente a avaliação parcial do 

mesmo projeto. O que mostra que as ações de divulgação do mesmo não foram suficientes. 
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4.2.3. Aspetos relacionados com o cumprimento das orientações expressas no eixo 8 do 
Plano Mestre de Formação de Professores em Angola 

No gráfico 4, apresentam-se as opiniões dos professores sobre as ações que se previam 

realizar para melhorar a Formação inicial de professores de Matemática para o 1.º Ciclo no 

Namibe. 

 

Gráfico 4. Opiniões dos professores sobre as ações que se previam realizarem para melhorar a Formação inicial 

de professores de Matemática para o 1.º Ciclo no Namibe 

Na leitura do gráfico 4, nos itens sobre os aspetos relativos a existência de Novos Programas 

das disciplinas para operacionalizar o eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores 

em Angola, na Formação inicial de professores de Matemática para o 1.º Ciclo, da Escola do 

Magistério onde se desenvolveu o estudo apurou-se que: 

 Dos professores inquiridos, 61% consideram que não houve novos programas 

não houve programas elaborados com base na abordagem por competência, não 

houve implementação e seguimento da abordagem por competências nas práticas 

em salas de aulas para se operacionalizar as orientações expressas no eixo 8 do Plano 

Mestre de Formação de Professores em Angola. 

Quanto aos aspetos relacionados com a disponibilidade de materiais de apoio ao processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos, 88% dos professores afirmaram que não houve 

disponibilidade de materiais de apoio ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

(Guias Metodológicos, Manuais…). 
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Dos resultados apresentados, conclui-se que não foram cumpridas algumas das orientações 

expressas no Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, no eixo 8, 

nomeadamente: elaboração de materiais didáticos para a formação inicial; elaboração de 

material de formação para os professores em diferentes áreas e de um guia sobre 

abordagem por competências para todos os formadores, elaboração esta prevista até 2011; 

elaboração de um manual de Abordagem por Competências para os estudantes das Escolas 

de Formação de Professores (cadernos de situações de integração como base), até 2012; 

implementação e seguimento de fundamentos da abordagem por competências nas práticas 

de sala de aula, isto é, implementar um dispositivo de avaliação das práticas de sala de aula 

dependendo dos recursos e prioridades da Reforma de 2010 a 2014.  

No gráfico 5, apresentam-se os resultados das questões sobre a organização dos programas 

em vigor nas escolas de Magistério em estudo desde 2004. 

 

Gráfico 5. Aspetos relacionados com a organização dos programas em vigor na escola do Magistério em estudo 
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Da leitura do gráfico 5, quanto aos aspetos relacionados com a questão de organização dos 

programas em vigor na escola do Magistério em estudo, apurou-se o seguinte sobre os 

inqueridos: 

 65%, Dos inquiridos considera que os programas em uso na escola não estão 

organizados de forma a orientar a sua prática pedagógica, de forma a valorizar 

as aprendizagens relativas ao domínio de competências básicas para 

desenvolver eficientemente o processo docente educativo em sala de aula; 

 88%, Considera que os programas não estão organizados de forma a ser 

exequíveis no tempo previsto;  

 59%, Considera que os programas não estão organizados de forma a reforçar as 

atividades de superação pedagógicas; 

 71% Considera que os programas não estão organizados de forma a privilegiar 

as atividades de descoberta e conhecimento das dificuldades que se enfrentava 

no dia-a-dia. 

Olhando por todos estes aspetos extraídos do gráfico 5, conclui-se que os programas em 

vigor na Escola do Magistério, em estudo, não estão organizados de forma a orientar a 

prática pedagógica, a ser exequíveis no tempo previsto, a reforçar as atividades de 

superação pedagógica, a valorizar as aprendizagens relativas ao domínio de competências 

básicas e de forma a privilegiar as atividades de descoberta. 

Na questão aberta 3.6., relacionada com os aspetos gerais dos programas tanto de 

Matemática como de Metodologia de ensino da Matemática no que tange a sua organização 

e adequação sobre a utilidade das indicações metodológicas, apurou-se que 76% dos 

professores inquiridos consideram que: 

 Os programas eram muito extensos; não tinham uma sequência lógica; não 

tinham orientações metodológicas; 

 Os programas deveriam ser revistos e melhorados nos aspetos de: 

organização, objetivos, ou competências a desenvolver nos alunos; 

Distribuição do tempo para cada tema; sistematização dos temas.  

 Sugeriram que os programas em uso na escola do Magistério devem ser 

elaborados com base na abordagem por competências; Sugeriram ainda que 

as orientações metodológicas deveriam ser traçadas de forma específica para 

cada tema; 
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De seguida, apresentam-se seis depoimentos dos professores participantes ao estudo, 

relativamente aos aspetos gerais dos programas da Escola do Magistério em uso na escola 

de Magistério no período 2008-2017.  

Figura 8. Opiniões dos professores, relativamente aos aspetos gerais dos programas da escola de Magistério 

 

Fonte: questionário aplicado aos professores participantes no estudo 
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Nestes depoimentos dos professores constatou-se o seguinte: 

Professor A1:Os programas tem de ser melhorados nos aspetos de organização; têm de 

haver maior articulação entre os mesmos sobretudo das disciplinas exatas; Por outro lado, 

sugere que as sugestões metodológicas devem ser mais abragentes e específicas. 

Professor B1: Esses programas muitas vezes não têm uma sequência, dificultando deste 

modo a dosificação e planificação; As orientações metodológicas servem para orientar a 

planificação em si, mas muitas vezes são limitadas. 

Professor C1:Os programas de Matemática da Escola do Magistério, têm de ser revisados 

nos seguintes aspetos: objetivos ou competências a desenvolver no aluno, tempo 

programático, o volume de temas para a classe e na organização sistemática dos temas. 

Professor D1:Nos programas falta mais sugestões metodológicas, orientações de 

planificação, avaliação, objetivos gerais mal formulados e repetidos em todos os programas. 

Professor E1: As orientações metodológicas estão traçadas genericamente, devia no caso 

serem específicos para cada tema; os programas são adequados, mas são muito extensos. 

Olhando por todos aspetos referidos pelos participantes ao estudo, constitui uma 

preocupação tendo em conta que um programa é instrumento de trabalho para o professor 

o qual deve conter todas as exigências para o aperfeiçoamento do processo de ensino e 

aprendizagem de qualquer disciplina escolar. 

Os professores, participantes no estudo, apontam fragilidades dos programas ao nível da 

definição de competências a desenvolver no estudante, bem como fragilidades ao nível das 

orientações metodológicas e da avaliação. As orientações metodológicas são consideradas, 

pelos professores inquiridos, muito genéricas. 
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4.2.4. Factores que condicionaram a implementação do Plano Mestre de Formação de 
Professores em Angola  

No gráfico 6, apresenta-se a opinião dos professores participante no estudo, relativamente 

aos fatores que condicionaram a consecução das orientações expressas no Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola.  

 

Gráfico 6. Fatores que condicionaram as orientações do eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores 

em Angola 

Da leitura feita sobre o factor que provavelmente condicionou a consecução das orientações 

expressa no Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, conforme os aspetos 

constantes no gráfico 6, apresentam-se as seguintes interpretações: A falta de 

espaços/instalações, foi referida como factor condicionante por 53% dos professores.  

Outros fatores condicionantes referidos foram a falta de recursos didáticos, com 71% de 

citações e a inadequação dos materiais didáticos, com 53% de citações.  

O que preocupa nesta análise é a abstenção no fator relacionado com a falta de formação de 

Professores com 47 % de abstenões, falta de tempo com 35 % de abstenções, falta de 

materiais didáticos com 35 % de abstenões e carateristicas especificas dos estudantes com 

41 % dos inquiridos, leva a crer que na implementação de um projeto deve-se ter em 

atenção a estes condicionalismos para o êxito de qualquer projeto desta natureza, com 

particular realce, apostar na formação e disponibilização dos meios possiveis para a sua 

concretização do preconizado. 
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Por outro lado, na pergunta aberta (item 3.9) relativa às principais dificuldades enfrentadas 

no processo de implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola na 

escola do Magisterio, na opinião do professores participantes no estudo, apurou-se que:  

 36% Considera que constituiu obstáculo na fase de implementação do Plano 

Mestre de Formação de Professores em Angola, a falta de material de apoio, 

tanto para os professores como para os alunos futuros professores do 1.º Ciclo 

do ensino secundário;  

 24% Considera que constituiu como dificuldade no processo de 

implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, a 

deficiente monitorização, supervisão e controlo, e consequentemente a 

avaliação parcial do mesmo projeto 

 12% Considera que constituiu como dificuldade no processo de 

implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola: a 

fraca divulgação das linhas orientadoras para alguns atores pedagógicos no 

Namibe, a falta de Formação para a concretização das orientações constantes 

no documento, articulação de políticas e a falta de recursos financeiros para o 

êxito do processo. 

Nesta questão ressalta a ideia de que constituíram constrangimentos os factores: a falta de 

material de apoio, tanto para os professores como para os alunos futuros professores do 1.º 

Ciclo do ensino secundário; a deficiente monitorização, supervisão e controlo, e 

consequentemente a avaliação parcial do mesmo projeto; a falta de Formação para a 

concretização das orientações constantes no documento, articulação de políticas e a falta de 

recursos financeiros para o êxito do processo.  

Estes factos chamam atenção na implementação dos projetos futuros deve-se ter em 

atenção a estes factores, pois que a maior parte dos projetos falham por falta de 

monitorização, supervisão e controlo, e consequentemente a avaliação parcial dos projetos 

e a falta de Formação dos agentes envolvidos num determinado projeto . 
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De seguida para ilustrar o referenciado coloca-se seis excertos de respostas dos professores, 

que participaram no estudo, sobre as principais dificuldades que enfrentaram no processo, 

(figura 9). 

Figura 9. Principais dificuldades sentidas pelos professores na fase de implementação do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola a Escola de Magistério do Namibe 

 

Fonte: questionário aplicado aos professores participantes no estudo 
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Dos seis excertos de respostas dos professores que participaram no estudo sobre as 

principais dificuldades que enfrentaram no processo de implementação do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola no contexto da Escola do Magistério focaram sobre as 

seguintes: 

Professor A2: Faltou divulgação do referido plano para alguns atores pedagogicos e algumas 

formações para concretização do referido documento. 

Professor B2: Falta de alguns recursos didáticos e mais formação ou informações do plano 

Mestre. 

Professor C2: Fraca divulgação das linhas orientadoras; dificiência fiscalização do processo 

consequentemente avaliação parcial do mesmo. 

Professor D2:Falta de Materiais/recursos didáticos; inadequação de alguns propósitos do 

plano a realidade da Província. Esta afirmação entra em rotura com os indicadores da 

idoneidade ecológica. 

Professor E2: Na sua modéstia opinião uma Escola de Formação de professores deveria ter 

uma estrutura bem melhor e com outras condições, em termos de compartimentos 

(laboratórios). Para este professor, as turmas deveriam ter no mínimo 15 alunos; por outro, 

os candidatos a professores deveriam ser rigorosamente selecionados. Esta afirmação 

prende-se com o perfil de entrada no Curso previsto no Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola. 
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4.2.5. Aspetos relacionados com a prática dos professores  

Nesta seção apresentam-se a análise dos aspetos relacionados com a prática dos professores 

da Escola do Magistério do Namibe no período 2008-2017, pois que, de acordo com Godino, 

Batanero & Font (2008), primeiramente, examinar as práticas matemáticas realizadas no 

processo de estudo que estivessem sendo analisados. 

“A realização de uma prática é algo complexo que mobiliza diferentes 

elementos, a saber, um agente (instituição ou pessoa) que realiza a 

prática, um meio em que se realiza a prática (nesse meio pode haver 

outros agentes, objetos, etc.). Para que o agente realize uma sequência 

de ações orientadas para a resolução de um tipo de situações - 

problema, é necessário considerar, também, entre outros aspetos, fins, 

intenções, valores, objetos e processos matemáticos” (Godino; Batanero; 

Font, 2008, p. 25). 

Os referidos autores, salientaram que numa segunda etapa de análise, o foco devia-se 

voltar para os objetos e processos que intervêm na realização das práticas, e também os 

que emergem delas.  

Para a realização de tais ações, Godino, Batanero & Font, (2008) entendiam que o 

estudo da Matemática abarcava um docente que direcionava e interagia com seus 

alunos. Para estes autores: 

 [...]El análisis didáctico debe progresar desde la situación problemática 

y las prácticas matemáticas necesarias para su resolución (análisis 1) a 

las configuraciones de objeto (epistémico y cognitivo) y procesos 

matemáticos que permiten que estas prácticas (análisis 2) estudien 

configuraciones didácticas y su articulación en trayectorias didácticas 

(Godino; Batanero; Font, 2008, p. 25). 

De seguida apresentam-se a análise dos aspeto relacionados com a prática dos professores 

no período 2008-2017. Assim sendo, no gráfico 7, apresentam-se os aspetos relacionados 

com a forma como os professores participantes no estudo, preparam as suas aulas.  
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Gráfico 7. Aspetos da prática dos professores, participante no estudo relativamente a preparação das suas 

aulas 

Da leitura e análise feita ao gráfico 7, quanto a forma como os professores de Matemática e 

de Metodologia de Ensino da Matemática, preparam as suas aulas inferiu-se que: 

  94% dos professores inqueridos, prepara suas aulas individualmente; 

 53% dos professores não prepara as suas aulas com outros colegas da Escola; 

  76% não prepara as suas aulas com outros colegas da Escola. 

Da análise vê-se que os professores trabalham mais de forma individual, não há um trabalho 

de equipa ou trabalho colaborativo, o que constitui uma preocupação e que merece de uma 

reflexão profunda num futuro breve. 

 

Gráfico 8. Frequência com que o formador de professores de Matemática/Física utilizam os materiais em salas 

de aulas 
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Da leitura do gráfico 8, apurou-se que: 

 59% Dos professores inquiridos não utiliza frequentemente o manual do 

0aluno em salas de aulas;  

 53 % Dos professores inquiridos não utiliza frequentemente materiais 

manipuláveis e computador em salas aulas; 

 88,24% Dos inquiridos utiliza frequentemente quadro preto, branco ou verde 

em salas de aulas; 

 53% Dos inquiridos, utiliza frequentemente a compilação de textos ou de 

fascículos em salas aulas, e 29% não utiliza, mas 18% nem concordaram nem 

discordaram; 

Desta análise conclui-se os professores entram em contradição a faceta ecológica 

 No Gráfico 9, apresentam-se as opiniões dos professores participantes no estudo sobre a 

utilização em salas de aulas dos instrumentos de avaliação. 

 

Gráfico 9. Opinião dos professores participantes no estudo sobre a utilização em salas de aulas dos 

instrumentos de avaliação 
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Da leitura do gráfico 9, sobre a frequência dos professores participantes no estudo na 

utilização nas aulas os instrumentos de avaliação das aprendizagens, inferiu-se que: 

 82%  Dos inquiridos utilizam frequentemente  os testes escritos ; 

 76% Dos inquiridos, utilizam frequentemente como instrumento de avaliação 

trabalhos de casa; 

 59% Dos inquiridos, utilizam como instrumento de avaliação trabalhos de 

grupo 

Da análise feita sobre a frequência com que os formadores de professores de 

Matemática/Física utilizavam nas aulas os instrumentos de avaliação das aprendizagens, 

inferiu-se que são poucos professores que utilizam instrumento variados na avaliação das 

aprendizagens. 

Atendendo a análise do inquérito por questionário aplicado aos professores, conclui-se que 

houve poucas implicações do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, pois que 

não houve cumprimento das orientações do eixo 8 deste documento no que tange aos 

aspetos que se previam para se operacionalizar o referido eixo, o que constitui uma grande 

peocupação, tendo em conta que o cumprimento delas traria melhor qualidade no processo 

de Formação Inicial de Professores de Matemática/Fisica no Namibe. 
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4.3. Análise da idoneidade didática do programa de Metodologia de Ensino da Matemática 

do curso de formação de professores de Matemática/Física 

Nesta seção apresenta-se e discute-se os resultados da análise da idoneidade didática do 

programa de metodologia de ensino da matemática do curso de formação de professores de 

Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe, tendo por base a aplicação dos 

critérios de guia de Avaliação da Idoneidade Didática de um processo de formação, proposto 

por Godino (2011) e refinado por Godino, Batanero, Rivas & Arteaga (2013), com particular 

realce nas facetas referidas no referencial teórico, nomeadamente, faceta epistémica do 

conteúdo didático-matemático e nas outras facetas implicadas no processo de formação de 

professores em Didática de Matemática. 

Na figura 10, ilustra-se Programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de 

formação de professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe, em vigor 

desde 2004.  

Figura 10.Programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de formação de professores de 

Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
    
 
   
 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

Esta parte do estudo, foi guiada através da seguinte questão de investigação: Qual é a 

idoneidade didática do Programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de 

formação de professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe? 

 



130 
 

Da análise preliminar feita do Programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso 

de formação de professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe em 

vigor desde 2004 no curso de Matemática/Física da escola de Magistério do Namibe, 

apurou-se que os programas desta disciplina nos três anos de formação, apresentam a 

mesma configuração, diferenciando-se apenas nos conteúdos programados.  

A análise foi realizada segundo duas perspectivas: uma, voltada para a estrutura do de 

Metodologia de Ensino da Matemática do curso de formação de professores de 

Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe dos tres anos e, a outra, da aplicação 

da faceta epistémica do conteúdo didático-matemático e outras facetas implicadas no 

processo de formação de professores em Didática da Matemática. 

As facetas que compõem a idoneidade didática (epistémica, cognitiva, ecológica, emocional, 

interacional e mediacional) podem estar presentes com diferentes níveis ou graus de 

idoneidade, indicando-os em termos de baixa, média ou moderada e alta idoneidade 

(Godino, 2011). Assim sendo, numa tentativa de aplicar esses graus ao programa de 

Metodologia de Ensino da Matemática do curso de formação de professores de 

Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe nos três anos de formação, resolveu-

se ser necessário estabelecer-se um parâmetro para o que se podia entender como baixa, 

média ou moderada e alta idoneidade didática do programa.  

Assim sendo, considera-se o Programa em estudo numa faceta de alta idoneidade, se tiver 

mais de 50% de componentes e indicadores que se deseja ter; baixa idoneidade, se tiver 

menos de 50%, e média ou moderada idoneidade se for repartido os componentes e 

indicadores que se almeja a 50% na faceta. No mesmo pensamento para se analisar em 

pormenores cada componente da faceta da idoneidade didática, considera-se, cada 

componente da faceta em análise de alta idoneidade, se tiver mais de 50% de indicadores 

que se almeja ter; baixa idoneidade, se tiver menos de 50%; e média ou moderada 

idoneidade se for repartido os indicadores a 50% na faceta. 

Para o seguimento do estudo, constituíram elementos de análise as orientações expressas 

nos programas, com maior realce os aspetos constantes na introdução, nos objetivos gerais 

da disciplina e específicos da classe, conteúdos alistados, sugestões metodológicas. 

De seguida apresenta-se, a análise do programa de Metodologia de Ensino da Matemática 

do curso de formação de professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do 

Namibe, na faceta epistémica do conteúdo didáctico-matemático.  
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Nesta parte do estudo, usou-se os critérios de idoneidade desenvolvidos no capítulo 2, nas 

secções 2.4, 2.5 e 2.6, com particular realce na aplicação do guia de avaliação da idoneidade 

didática de instrução didática da matemática ao caso do programa de Metodologia de 

Ensino da Matemática do curso de Matemática/Físsica da Escola do Magistério do Namibe.  

Nos quadros a seguintes, apresenta-se análise da idoneidade didática do programa de 

Metodologia de ensino de Matemática do curso de Matemática/Física da Escola do 

Magistério do Namibe, tendo em conta a grelha elaborada no capítulo 3.  

No quadro 29, apresenta-se a análise dos indicadores da faceta epistémica do programa de 

Metodologia de ensino de Matemática do curso de Matemática/Física da escola do 

Magistério do Namibe. 

Quadro 29. Análise dos indicadores da faceta epistémica no programa de Metodologia de ensino de 

Matemática do curso de Matemática/Física  

Unidades de análise (U.A) Indicadores 

Unidade de Análise 1: Objectivos que devem ser contemplados no programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática do curso de Matemática/Física 

Faceta epistémica (Conteúdo matemático) 

Objetivo1: Dominar os fundamentos 

teóricos da didática de matemática 

para o ensino e aprendizagem dos 

distintos blocos temáticos do 1º Ciclo  

 

O programa não contempla orientações para o tratamento 

metodológico do tema de aritmética no 1º Ciclo do ensino 

secundário  

O programa não contempla orientações para o tratamento 

metodológico sobre o tema de Álgebra no 1º Ciclo do ensino 

secundário. 

O programa não contempla orientações para o tratamento 

metodológico do tema de geometria do 1º Ciclo do ensino 

secundário. 

O programa não faz menção à resolução de problemas e das tarefas 

de investigação no desenho de unidades didáticas 

O programa não contempla orientações para o tratamento 

metodológico do tema de Estatística do 1º Ciclo do ensino 

secundário. 

Objectivo 2: Criar, selecionar e 

resolver problemas (situações 

desafiantes) como método de 

aprendizagem 

O programa contempla orientações para o tratamento 

metodológico de situações - problema para aprender a Matemática 

no 1º Ciclo do ensino secundário. 

Unidade de Análise 2: Conteúdo didático-matemático contemplado no programa de Metodologia de 
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Ensino da Matemática 

Conteúdo 1: conteúdo sobre o 

Marco curricular do sistema de 

ensino angolano, para o ensino da 

matemática 

O programa contempla orientações sobre a análise do plano 

curricular do sistema de ensino angolano, para o ensino da 

matemática 

O programa contempla orientações sobre a análise do programa 

para o ensino da matemática no 1º Ciclo 

C2: conteúdo sobre a 

conceitualização didática  

O programa não contempla conteúdos sobre o conceito de didática  

O programa não contempla conteúdo sobre as fases de uma 

situação didática (ação, formulação e validação) 

O programa contempla conteúdo sobre o processo de compreensão 

em matemática 

O programa não contempla conteúdo sobre o conceito de erro e seu 

tratamento na aprendizagem dos alunos 

O programa não contempla conteúdo sobre tipos de problemas 

O programa contempla conteúdo sobre o trabalho com meios de 

ensino 

Conteúdo 3: Tratamento didático 

das operações e comportamentos. 

 

  

O programa não contempla orientações sobre o tratamento didático 

dos números e cálculo ou das operações aritméticas em  ,   e R  

O programa não contempla conteúdo sobre o tratamento didático 

dos conteúdos 

O programa não contempla conteúdo sobre o tratamento didático 

do tema de estatística e probabilidades (dados e sua representação 

em tabelas e gráficos, medidas de tendência central, aleatória)  

No programa não se toma como aspeto chave do conteúdo 

epistémico: o uso de situações - problema para aprender a 

matemática, ou seja, Criar, selecionar e resolver problemas 

(situações desafiantes) como método de aprendizagem 

Conteúdo 4: Avaliação do 

conhecimento matemático 

O programa contempla conteúdos sobre a avaliação (princípios e 

abordagens) 

O programa não contempla conteúdo sobre a construção de 

instrumentos de avaliação considerando as bases curriculares 

(planos e programas de estudo do 1.º Ciclo) 

Unidade de Análise 3: Metodologia contemplada no programa de Metodologia de Ensino da Matemática  

Metodologia 1: Resolução de 

problemas 

O programa não contempla orientações sobre a realização de 

atividades de resolução de problemas 

O programa não contempla orientações sobre a realização de 

atividades de resolução de Situações-problema 
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Metodologia 2: Tarefas diversas 

 

O programa contempla orientações sobre realização de atividades 

de análise de documentos curriculares do 1º Ciclo 

O programa contempla orientações sobre a realização de atividades 

de pesquisa 

O programa contempla orientações sobre a realização das aulas 

simuladas 

O programa não contempla orientações sobre a realização das aulas 

práticas (estágio pedagógico) 

Fonte: Adaptado de Godino, et al., (2013) 

Na leitura e análise do quadro 29, relativo a indicadores da faceta epistémica prersentes no 

programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de Matemática/Física, conclui-

se que, o mesmo apresenta de forma geral os fundamentos teóricos da Metodologia de 

Ensino da Matemática para o ensino e aprendizagem dos distintos blocos temáticos do 1º 

Ciclo do ensino Secundário. 

Não faz-se menção da resolução de problemas didáticos e das tarefas de investigação no 

tange, ao desenho de unidades temáticas, actividades que envolvem todos os componentes 

e indicadores da idoneidade didática (desenho de unidades tematicas, actividades que 

envolvem todos os componentes e indicadores da idoneidade didática); Não menciona-se no 

referido programa orientações para ter-se em conta o problema de desenho, 

implementação e análise restropectivo de experiências de aprendizagem. 

De seguida para confirmar o que foi dito nos parágrafos anteriores, apresenta-se por 

exemplo a maneira como está configurado o programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática do curso de Matemática/Física nas três classes (listagem de objetivos e 

conteúdos). 

Objetivos gerais da disciplina de Metodologia de Ensino da Matemática 

 Compreender o objecto de estudo das Metodologias da Matemática e de Física 

para o desempenho das suas funções de professor; 

 Organizar actividades de ensino e de aprendizagem com base nos programas e 

que respondam às necessidades dos alunos; 

 Proporcionar a oportunidade de intervir e dar soluções a problemas reais de 

aprendizagem; 
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 Integrar os conhecimentos didácticos nas situações concretas do processo de 

ensino aprendizagem; 

 Consciencializar a necessidade de cooperação interdisciplinar. 

 Compreender a linguagem da disciplina, cultivando o rigor no tratamento dos 

conceitos; 

 Dominar os fundamentos metodológicos que servem de apoio ao processo de 

ensino – aprendizagem da disciplina. 

Objetivos específicos da disciplina de Metodologia de Ensino da Matemática na 11ª Classe 

 Situar a Metodologia da Matemática e da Física no contexto da Ciência da 

Educação;  

 Reflectir sobre a importância do ensino de Matemática e da Física na formação 

básica dos alunos e na aquisição de uma cultura científica; 

 Relacionar o desenvolvimento profissional do professor com o processo de ensino-

aprendizagem; 

 Analisar os programas em vigor no 1.º ciclo do Ensino Secundário. 

 Reflectir sobre os problemas gerais na realização metodológica do ensino de 

Matemática. 

Conteúdos programados da disciplina de Metodologia de Ensino da Matemática na 11.ª 

Classe 

Unidade I: Introdução à Metodologia da Matemática  

1.1. Bases Gerais 

1.2. Importância do estudo da disciplina 

1.3. Objectivos e conteúdos do ensino da Metodologia de Matemática e da Física 

1.4. Reflexão crítica sobre o estudo e a sua relação com as práticas pedagógicas 

das respectivas disciplinas 

Unidade II: Linhas directrizes no ensino da Matemática  

2.1. Conceito de uma directriz. 

2.2. Tipos de linhas directrizes 

Unidade III: Aspectos metodológicos fundamentais do ensino da Matemática 

 Objectivos 
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 Métodos de ensino 

 Meios de ensino 

 Tratamento metodológico dos conceitos, definições e teoremas 

 Trabalho com o programa 

Unidade IV: Planificação e avaliação 

 Planificação 

 Avaliação 

Objetivos específicos da disciplina de Metodologia de Ensino da Matemática na 12.ª Classe  

 Objectivo Geral 1: Reconhecer a importância das concepções prévias dos alunos 

evidenciadas na investigação em educação em Ciência; 

 Comparar os resultados de diferentes investigações sobre as concepções prévias; 

 Reconhecer a diversidade e o significado de diferentes modelos, visando a sua 

aplicação nas aulas de Matemática; 

 Analisar de forma crítica a prática pedagógica pessoal; 

 Desenvolver um estilo pessoal de ensino; 

 Sensibilizar para a problemática da linguagem utilizada no processo de ensino-

aprendizagem; 

 Analisar a problemática da planificação do ensino na organização do professor e 

gestão das aprendizagens dos alunos; 

 Compreender a evolução das diferentes concepções de avaliação; 

 Desenvolver um olhar inovador sobre as práticas pedagógicas; 

 Interpretar diferentes modelos e diagramas. 

Conteúdos programados da disciplina de Metodologia de Ensino da Matemática 

para a 12.ª Classe 

Unidade 1: Modelos cognitivos e a aprendizagem no ensino da Matemática 

 Estratégia indutiva nas aulas 

 Condições de planificação e aplicação 

 Estratégias dedutivas nas aulas 

 Fases e sequências de actividades 
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 Diferentes modelos cognitivos 

 Modelo de Taba 

 Modelo de Ausubel 

 O ensino por inquérito 

 Ciclo de ensino-aprendizagem 

Unidade 2: Formas básicas metodológicas no ensino da Matemática 

 Métodos clássicos para o processo de ensino- aprendizagem (revisão) 

 Método Expositivo - demonstrativo (método experimental) 

 Diálogo 

 Exposição 

 Discussão 

 Demonstração com modelos experimentais. 

 Trabalho para Casa 

 Trabalho experimental 

 Aplicação dos Métodos de ensino 

 Interacções na sala de aulas. 

  Os Métodos Modernos 

 Tempestade Cerebral (Método Brainstorming) 

 Projectos 

 Simulações 

 Jogo. 

 Os Métodos das Ciências 

  Métodos Indutivos e Dedutivos. Sua aplicação no ensino das Ciências. 

 Processos de trabalho Científico. 

a) Observação 

b) Ordenação e Seriação 

c) Agrupamento 

d) Classificação 

e) Medição 

f) Previsão 

g) Comunicação 
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 Actividade Experimental como demonstração. 

 O trabalho com os programas 

Unidade 3: Base Material de estudo no ensino da Matemática  

  Recursos 

 Classificação dos recursos 

 O trabalho com o manual e outros documentos 

 Selecção e elaboração de recursos 

 Utilização do quadro escolar (esquemas no quadro) 

 Produção dos meios didácticos para o 1.º ciclo do Ensino Secundário para aulas da 

Matemática e Física. 

Planificação do processo do ensino-aprendizagem da Matemática 

 Importância. 

 As bases da planificação. 

 Os tipos principais. 

Planificação ao longo prazo                    

 Planificação do ano lectivo. 

 Planificação semestral ou trimestral. 

Planificação ao médio prazo          

 Planificação das unidades 

Planificação ao curto prazo 

 Planificação geral de uma aula. 

 Planificação detalhada de uma aula 

Processo de avaliação    

 Diferentes tipos de avaliação. 

 Instrumentos da avaliação; sua elaboração de acordo com a função. 

 Análise dos resultados obtidos na aplicação de alguns instrumentos de avaliação 

com vista à organização do trabalho futuro. 

Objetivos específicos da disciplina de Metodologia de Ensino da Matemática na 13.ª Classe 

 Objectivo Geral 1: Entender as situações concretas do processo de 

ensino/aprendizagem nas aulas de Matemática; 

 Aplicar a terminologia científica nas aulas de Matemática; 



138 
 

 Compreender os procedimentos e métodos para o ensino; 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos, que permitam aos estudantes lidar com a 

planificação e realizar o processo de ensino/aprendizagem; 

 Dominar a utilização de diferentes recursos no processo de ensino.  

Conteúdos programados da disciplina de Metodologia de Ensino da Matemática para a 

13.ª Classe 

Unidade I – Problemas didácticos específicos no processo de ensino - aprendizagem da 

Matemática   

A linguagem no processo de ensino-aprendizagem da Matemática 

 A importância da Linguagem no ensino da Matemática  

 A linguagem na sala de aulas 

 Relação entre o pensamento e a linguagem 

 O vocabulário nas aulas de Matemática (relação palavra e conteúdo) 

 A oralidade nas aulas de Matemática e Física como forma de aprendizagem 

 A leitura nas aulas e sua importância 

 A escrita nas aulas de Matemática  

 As diferentes estratégias no ensino da Matemática 

 A linguagem figurativa nas aulas de Matemática  

 Equações, gráficos, esquemas e diagramas como forma de apresentação da 

linguagem científica 

Situações concretas no processo de ensino- aprendizagem da Matemática 

 Conceito de situação concreta (típica). 

 Análise geral das situações concretas mais importantes da disciplina. 

 Concepções prévias dos alunos 

 Percursores do movimento das concepções prévias 

 Metodologia de investigação das concepções prévias 

 Relação entre concepção prévia e conceitos científicos 

 Abordagem de conceitos e definições 

 Conceito: extensão e conteúdo de um conceito 

 Tipos de conceitos 
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 Exigências para a realização metodológica da introdução de um conceito 

matemático 

Abordagem de teoremas e a sua demonstração 

 Proposições 

 Proposições matemáticas verdadeiras e falsas 

 Estrutura lógica de um teorema 

 Teorema e o seu recíproco 

 Demonstrações de um teorema 

 Exigências para a realização metodológica do estudo de um teorema e a 

sua demonstração 

Introdução de procedimentos 

 Bases teóricas 

 Exemplos 

 Realização metodológica do desenvolvimento de procedimentos 

 Realização metodológica da aplicação 

Resolução de problemas 

Elaboração de construções geométricas 

 As construções básicas a tratar no curso de Matemática no Ensino 

Primário e Secundário 

 Realização metodológica por meio de exercícios a seguir. 
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No quadro 30, apresenta-se a análise dos indicadores da faceta cognitiva do programa de 

Metodologia de ensino de Matemática do curso de Matemática/Física da Escola do 

Magistério do Namibe. 

Quadro 30. Análise dos indicadores da faceta cognitiva do programa de Metodologia de ensino de Matemática 

do curso de Matemática/Física  

Unidades de análise (U.A) Indicadores 

Unidade de Análise 1: Objectivos que devem ser contemplados no programa de Metodologia de Ensino 

da Matemática do curso de Matemática/Física 

Faceta cognitiva 

Objetivo 7: Promover processos de 

meta cognição 

No programa não são visíveis aspetos relacionados com a 

abertura à inovação didática e à prática reflexiva 

Objetivo 8: o Desenvolver processos 

de aprendizagem considerando a 

diversidade cultural de seus alunos. 

- Se o programa faz referência a adaptações curriculares, tendo 

em conta as diferenças individuais 

Objetivo 9: Manejar procedimentos 

avaliativos que permitem verificar o 

nível dos êxitos dos alunos 

No programa se faz referência à componente de avaliação das 

aprendizagens dos estudantes, usando a avaliação autêntica 

(princípios e enfoques); 

No programa não se faz referência à componente avaliação das 

aprendizagens dos estudantes, usando construção de 

instrumentos de avaliação considerando as bases curriculares em 

vigor. 

Unidade de Análise 4: Tipo de avaliação orientada no programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática para ser usada 

Avaliação 1: Avaliação Formativa  

 

O programa contempla orientações sobre a avaliação formativa 

O programa não contempla orientações sobre a avaliação de 

relatórios das da parte dos estudantes, leituras realizadas, 

propostas pedagógicas  

O programa não contempla orientações sobre a avaliação dos 

relatórios de trabalhos de pesquisa. 

Avaliação 2: Avaliação Sumativa  O programa  contempla orientações sobre testes escritos 

Fonte: Adaptado de Godino, et al., (2013) 
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Na faceta cognitiva, na parte de avaliação, o programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática do curso de formação de professores de Matemática/Física, orienta em usar 

diversas modalidades ou procedimentos: Avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 

Importa salientar que na faceta do conteúdo epistémico, não se menciona o problema de 

desenho, implementação e análise retrospectivo de experiências de aprendizagem, mas se 

indica as modalidades de avaliação. Não é visível o aspecto relacionado com a abertura a 

inovação didática e a prática reflexiva. Desta forma, pode-se avaliar a idoneidade como 

pouco adequado a idoneidade da faceta cognitiva do programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática do curso de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe. 

O conteúdo cognitivo é visível nos objetivos gerais constantes do programa de Metodologia 

de Ensino da Matemática do curso de Matemática/Física das três Classes. 

Por outro lado, o programa em estudo, no que se refere a avaliação, sugere para se 

trabalhar os diferentes temas propostos utilizar dentre outros, as seguintes propostas 

metodológicas: Pesquisa Bibliográfica, debates, observação, pesquisa Individual, siimulação 

de aulas. 

No entanto na faceta cognitiva, se refere do conhecimento especializado que está visivel nos 

objectivos gerais de cada Classe, mas apresenta debilidades na componente de adaptações 

curriculares as diferenças individuais.  

No quadro 31, apresenta-se a análise dos indicadores da faceta ecológica no programa de 

Metodologia de ensino de Matemática do curso de Matemática/Física. 

Quadro 31. Análise dos indicadores da faceta ecológica no programa de Metodologia de ensino de Matemática 

do curso de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe. 

Unidades de análise (U.A) Indicadores 

Unidade de Análise 1: Objectivos que devem ser contemplados no programa de Metodologia de Ensino 

da Matemática do curso de Matemática/Física 

Faceta ecológica   

Objetivo 10: Interpretar o fundamento 

curricular do sistema nacional angolano, 

especificamente no ensino da Matemática  

O programa não contempla orientações sobre a 

interpretação dos fundamentos curriculares, inovação 

didática, adaptação socioprofissional, relações 

interdisciplinares, especificamente, no ensino da 

Matemática e Física para o 1º Ciclo do ensino Secundário 

Fonte: Adaptado de Godino, et al., (2013) 
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No programa estudado, não é visivel os aspectos relaccionados com a abertura a inovação 

didática e a prática reflexiva. O sistema de componentes e indicadores de idoneidade 

ecológica do guia de avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução da didática 

de Matemática propostos em Godino (2011) e afinado por Godino, et al., (2013) para o 

ensino da Matemática realça que as questões relacionadas com a adaptação ao currículo, 

abertura à inovação didática, adaptação socioprofissional e cultural, educação em valores, 

assim como das conexões intra e interdisciplinares, são elementos a terem em conta para se 

ter uma alta idoneidade ecológica de um programa de formação de professores de 

Matemática. 

O programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de Matemática/Física, 

apresenta alguns indícios em alguns objetivos gerais da disciplina, como exemplo do  que se 

espelha nos objectivos gerais a seguir: 

 Objectivo geral 4: Organizar actividades de ensino e de aprendizagem com 

base nos programas e que respondam às necessidades dos alunos. 

 Objectivo geral 5: Proporcionar a oportunidade de intervir e dar soluções a 

problemas reais de aprendizagem; 

 Objectivo geral 6: Aplicar a avaliação como um processo reflexivo no ensino e 

na aprendizagem da Matemática e Física. 

 Objectivo geral 11: Compreender a relação entre o desenvolvimento de 

atitudes profissionais e o processo de ensino aprendizagem. 

 Objectivo geral 14: Enquadrar o ensino de Matemática e da Física num 

contexto mais amplo da Educação e da Ciência. 

 Objectivo geral 16: Integrar os conhecimentos didácticos nas situações 

concretas do processo de ensino aprendizagem. 

 Objectivo geral 19: Compreender a linguagem da disciplina, cultivando o rigor 

no tratamento dos conceitos. 

De acordo com Godino et al., (2013), o desejável seria incluir no programa indicadores, 

como: 

 Desenvolver uma atitude favorável, mas, reflexiva sobre a inovação 

baseada na investigação; 
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  Desenvolver competências na busca, selecção e adaptação de boas 

práticas que implicam o uso do contexto real e a interdisciplinaridade; 

 Conhecer os condicionantes e restrições do contexto social no ensino 

aprendizagem da Matemática (factores económicos, políticos, culturais). 

No quando 32, apresenta-se os indicadores da faceta interacional do programa de 

Metodologia de ensino de Matemática do curso de Matemática/Física da Escola do 

Magistério do Namibe.  

Quadro 32. análise indicadores da faceta interacional do programa de Metodologia de ensino de Matemática 

do curso de Matemática/Física  

Unidades de análise (U.A) Indicadores 

Unidade de Análise 1: Objectivos que devem ser contemplados no programa de Metodologia de Ensino 

da Matemática do curso de Matemática/Física 

Conteúdo interacional  

Objetivo 6: Dominar 

estratégias metodológicas 

de carácter individual e de 

grupo 

O programa não contempla orientações sobre os modos de interação e o 

discurso a usar no processo de ensino e aprendizagem da Matemática 

O programa não contempla orientações sobre o domínio de estratégias 

metodológicas de carácter individual  

O programa contempla orientações sobre o domínio de estratégias 

metodológicas de carácter de grupo 

Fonte: Adaptado de Godino, et al., (2013) 

O programa não contempla orientações sobre os modos de interação e o discurso a usar no 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática,nemm tao pouco contempla orientações 

sobre o domínio de estratégias metodológicas de carácter individual e de grupo,  apesar de 

sugerir de forma geral em trabalhar os diferentes temas propostos utilizando : 

Pesquisa bibliográfica: Constitui um excelente meio para investigar a aplicação de certos 

conhecimentos, com a finalidade de incentivar a busca bibliográfica e promover o 

aprofundamento dos conhecimentos científicos. 

Debates: Deverá ser orientado em pequenos grupos e posteriormente alargado a toda a 

turma, para o desenvolvimento de competências de argumentação. 

Observação: (aulas da prática pedagógica e de laboratório): Refere-se às situações de 

aprendizagem observadas na sala de aula, para identificar diferentes aspectos abordados 

nas aulas teóricas. 
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Pesquisa Individual: Realizar-se-á a partir de conteúdos propostos, podendo os alunos 

levantar problemas que pretendam investigar, de acordo com os seus próprios interesses de 

conhecimento. 

Simulação: Constitui um meio de auto formação, onde a representação das situações de 

ensino, permitem a preparação do futuro aluno/ mestre. 

No programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de Matemática/Física em 

estudo, em nenhum momento ou classe se fez referências a elementos da teoria de 

situações didáticas pertencentes ao conteúdo Interacional, mas, estão revelados alguns 

indicadores relevantes da idoneidade do conteúdo Interacional. 

No quando 33, apresenta-se os indicadores da  facetas  afetiva e mediacional no programa de Metodologia 

de ensino de Matemática do curso de Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe. 

Quadro 33. Análise dos indicadores da  facetas  afetiva e mediacional no programa de Metodologia de ensino de 

Matemática do curso de Matemática/Física  

Unidades de análise (U.A) Indicadores 

Unidade de Análise 5: Outras facetas do processo formativo implicadas  

Faceta afetiva: Relativos a aspetos objetivos 

da motivação dos futuros professores 

O programa não faz referência de como motivar os futuros 

professores de Matemática/Física para a profissão de 

professor 

Faceta mediacional: Recursos Pedagógicos O programa não faz menção a recursos didáticos utilizáveis 

no processo de ensino aprendizagem  

Fonte: Adaptado de Godino, et al., (2013) 

O programa de Metodologia de Ensino da Matemática, faz referência da dimensão afetiva na 

aprendizagem da Matemática, pois que, o mesmo orienta na Metodologia usar debates 

orientados em pequenos grupos e posteriormente alargado a toda a turma, para o 

desenvolvimento de competências de argumentação e Simulação por constituir um meio de 

auto formação, onde a representação das situações de ensino, permitem a preparação do 

futuro professor, mas, não faz referência de como motivar os futuros professores de 

Matemática/Física no estudo dos conteúdos. 

No programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de Matemática/Física de 

cada classe, são visíveis as orientações sobre o uso de recursos de forma geral para facilitar a 

aprendizagem, mas, não se refere de forma explícita o recurso a tecnologia. 
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Da análise feita nesta parte do estudo, concluiu-se que o programa de Metodologia de 

Ensino da Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe,  tem pouca idoneidade, na 

medida em que há falhas nos componentes e indicadores das facetas aferidas. Assim, na 

faceta epistémica, não se menciona o problema de desenho, implementação e análise 

retrospectivo de experiências de aprendizagem e não são visíveis os aspectos relacionados 

com a abertura a inovação didática e a prática reflexiva (faceta cognitiva).  

Por outro, não faz-se referência de como motivar os futuros professores de 

Matemática/Física no estudo dos conteúdos (Faceta afectiva); não faz-se menção aos 

recursos tecnológicos utilizáveis no processo de ensino aprendizagem (faceta mediaccional), 

nem tão pouco faz-se menção da resolução de problemas didáticos e das tarefas de 

investigação no tange, ao desenho de unidades temáticas, actividades que envolvem todos 

os componentes e indicadores da idoneidade didática (faceta epistémica).  
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4.4. Apresentação, análise e discussão dos resultados do questionário sobre o 

Conhecimento Didático-Matemático 

Nesta seção apresenta-se e discute-se os resultados obtidos através do questionário inicial e 

final, aplicado aos estudantes do curso de Matemática/Física, que visou investigar quais os 

Conhecimentos Didático-Matemáticos que são mobilizados por eles e quais as dificuldades 

que os mesmos enfrentam na resolução de exercícios do tópico da Álgebra.  

4.4.1. Apresentação, análise e discussão dos resultados do questionário inicial  

Da análise das respostas dos alunos ao questionário inicial, se identificou fragilidades ao 

nível da dimensão matemática, pelo facto dos estudantes apresentarem insuficiências na 

resolução das tarefas onde aplicariam o conhecimento comum e ampliado do conteúdo da 

Álgebra e ao nível da dimensão didática, por errarem várias tarefas onde aplicariam o 

conhecimento especializado da dimensão matemática e falta de conhecimento do currículo 

no contexto onde irão ensinar.  

O questionário inicial envolveu quatro itens de estrutura; catorze itens de função; e sete 

itens de modelação. Relativamente ao conteúdo didático, ainda está dominado pelas 

questões cognitivas (13 itens) e distribuído pelo tema de: igualdade, sistema das equações 

lineares com duas incógnitas, padrão, sequência e regularidade, função linear, família da 

função linear, equação quadrática. Envolve, ainda: 7 questões da faceta epistémica sobre o 

Conhecimento Didático-Matemático e os procedimentos utilizados na resolução das tarefas; 

4 itens da faceta instruccional e 1 item do conteúdo algébrico que é apenas o conhecimento 

comum. 

Análise de conhecimentos de natureza algébrica (Questionário inicial) 

Na análise de conhecimentos de natureza algébrica do questionário aplicado aos estudantes  

futuros professores do 1.º Ciclo (Questionário inicial), tabela 2, tem-se em consideração os 

seguintes aspectos: 

 Tarefas de estruturas: Conhecimentos sobre equações e relações 

 Tarefas de funções: Conhecimentos sobre funções 

 Tarefas de modelação: Conhecimentos sobre a modelação 
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Tabela 2. Análise do conhecimento matemático de natureza algébrico dos estudantes futuros professores de 

Matemática/Física (Questionário inicial) 

Conteúdo matemático  

 

Estruturas 1.a; 2.a; 2.b; 7.b 

Funções 3.a;3b; 5a; 6.a; 8.a 

Modelação 4.a; 4b;5b; 6.a; 7.a 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 3. Análise do conhecimento matemático dos estudantes futuros professores de Matemática/Física 

sobre equações e relações (Questionário inicial) 

Conteúdo 

matemático 

Estruturas 0 1 2 2c 2n X 

% % % %  % 

Epistémico 1.a 39%  26% 32%  3% 

2.a 3% 13% 19% 13% 45% 6% 

Cognitivo 2.b 19% 42% 33%   6% 

7b 10% 29 42%   19% 

Instrucional        

Fonte: Elaboração própria 

Quanto a estrutura, olhando pelas respostas dos itens 1.a, 2.a, 2.b e 7.b, damos conta que os 

alunos futuros professores de Matemática para o 1.º Ciclo, têm mínimo conhecimento 

matemático ou básico sobre as equações e suas relações. 

Tabela 4. Análise do conhecimento matemático dos estudantes futuros professores de Matemática/Física 

sobre Funções (Questionário inicial) 

Conteúdo 

matemático 

Funções 0 1 2 2c 2n X 

% % % %  % 

Epistémico 3.b 19% 19% 7%   55% 

Cognitivo 3.c;  19% 10% 19%   52% 

8.b 16% 3% 10%   71% 

Instrucional        

Fonte: Elaboração própria 

Somando a percentagem dos alunos que responderam de modo errado e os que não 

responderam notamos que 74 % de alunos futuros professores de Matemática têm 

dificuldades no conteúdo matemático na faceta epistémica; 79 % dos alunos em média dos 

itens do questionário têm dificuldades no conteúdo matemático na faceta cognitiva. Desta 
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feita constata-se que os futuros professores de Matemática para o 1.º Ciclo não têm 

conhecimentos matemáticos sobre as funções, o que constitui uma grande preocupação se 

termos em conta que os mesmos estão assegurar no estágio uma ou duas turmas ao longo 

do ano lectivo 2017 onde são ministradas estas matérias. 

Tabela 5. Análise do conhecimento matemático dos estudantes futuros professores de Matemática/Física 

sobre modelação (Questionário inicial) 

Conteúdo 
matemático 

Modelação 0 1 2 2c 2n X 

% % % %  % 

Epistémico 6.b  16% 9,68% 45%   29% 

7.a 10% 29,03 42%   19% 

Cognitivo 4.c 10% 0%  16%   74% 

Instrucional 5.b 10% 23% 32%   35% 

 6.c 6% 3% 58%   32% 

Fonte: Elaboração própria 

Da análise feita sobre o conhecimento matemático dos alunos futuros professores de 

Matemática para o 1.º Ciclo sobre a modelação, tabela 3, constatou-se o seguinte: 

Item 6.b, 10% demonstrou ter o conhecimento sobre esta área de forma parcial ao 

enunciarem os problemas solicitados de forma parcial e 45 % enunciou e mostraram como 

se resolvem os três problemas propostos por eles. Somando a percentagem dos que 

enunciaram de forma parcial e os que enunciaram de forma correta, assim 55% demonstram 

que no domínio epistémico têm conhecimento sobre a utilização da função linear 

(proporcionalidade direta e simples); Também conhecem as representações cartesianas, 

para que tenham a estratégia de construir uma tabela de valores. 

 No item 7.a 29% enunciou de forma parcial os problemas que conduzem a sistema de 

equações lineares, e 42% conseguiram enunciar de forma correcta, deste modo, somando a 

percentagem dos que responderam parcialmente e os que responderam corretamente, dá-

nos uma percentagem de 71%, demonstram que no domínio epistémico têm conhecimento 

sobre a utilização de equação linear, sistema de equações lineares também conhecem os 

métodos para criar e resolver os sistemas de equações lineares as para que tenham a 

estratégia de encontrar o conjunto solução. 

No item 4.c 74% não arriscaram em responder a questão e 10% não acertam desconhecendo 

se poderia ser proposto o problema aos alunos da 8ª Classe. E nem sabem como se poderia 

abordar a resolução com os alunos. Isto mostra que os futuros professores têm dificuldades 

em abordar aspetos ou problemas do quotidiano, para ajudar alguém que tenha problemas 
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e calcular as distâncias ou os valores a ser pagos num caso como esse. Logo os alunos Têm 

dificuldades neste sentido no domínio cognitivo, o que nos constitui uma preocupação a ser 

resolvido num futuro breve. 

No item 5.b 23% conseguiram enunciar os problemas de forma parcial e 32%, deram as 

respostas correctas, enunciado problemas de natureza dos exemplos a seguir: 

Exemplo da 1.ª expressão 2554 x :  

Para comprar o bilhete de cinema para 4 pessoas e as bebidas pagamos 20.00 kzs. Se as 

bebidas custa 5.00kzs, quanto é o preço cada bilhete? 

Exemplo da 2.ª expressão 12  xY : 

O preço de um presente é 1.00kzs. Se compra de dois presentes ou mais, cobrado 1.00 kzs 

para um saco plástico. Quantos Kuanzas devem pagar por 10 presentes? 

Exemplo da 3.ª expressão lcP 22  : 

Sabendo que um retângulo  ABCD , os comprimentos da reta AB é 5 cm, e da reta  CD é 6 

cm. Quantos são os comprimentos do perímetro do retângulo  ABCD  

E no item 6.c, constata-se que alunos futuros professores demonstram que no domínio 

instruccional têm conhecimentos matemáticos ou de outro tipo que se utilizam para resolver 

esta tarefa sobre a utilização da função linear (proporcionalidade directa e simples); 

Também conhecem as representações cartesianas, para que tenham a estratégia de 

construir uma tabela de valores. 

Desta forma olhando no conteúdo matemático na faceta epistémica e instruccional 

podemos afirmar que alunos futuros professores de Matemática para o 1.º Ciclo têm 

conhecimento matemático sobre a modelação, enquanto na faceta cognitiva deve haver 

uma grande preocupação, se termos em conta que no item 4.c, 74,19% não arriscaram em 

responder a questão e 9,68% resolveram, mas não acertam, desconhecendo se poderia ser 

proposto o referido problema aos alunos da 8. ª Classe ou não e nem sabia como podia se 

abordar a resolução com os alunos. 
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Análise de conhecimentos de natureza didática (Questionário inicial) 

CD1_ Conhecimentos sobre aspetos epistémicos 

CD2_ Conhecimentos sobre aspetos cognitivos 

CD3_ Conhecimentos sobre aspetos institucionais 

Tabela 6. Análise do conhecimento didático dos estudantes futuros professores de Matemática/Física 

Conteúdo 
didático 

 0 1 2 2c 2n X 

Estruturas % % % %  % 

CD1 1.b 48% 10% 32%   10% 

2.b 19% 42% 32%   6% 

3.a 39% 3% 3,22% 3%  52% 

CD2 2.c 26% 26% 26%   23% 

3.c 19% 10% 19%   52% 

5.b 6% 10% 68%   16% 

CD3 4.c 10% 0% 16%   74% 

5.a 6% 10% 68%   16% 

6.c 6% 3% 58%   32% 

7.a 10% 29% 42%   19% 

7.b 10% 29% 42%   19% 

Fonte: Elaboração própria 

Olhando pela tabela 6 da análise do conhecimento didático dos alunos futuros professores do 

1.º Ciclo e da análise feita sobre o conhecimento matemático nos pontos anteriores, se pode 

inferir que têm mínimo conhecimento sobre aspetos epistémicos, cognitivos e institucionais. 

Baseando-se na apresentação anteriormente, concluiu-se que a configuração das tarefas 

deste questionário já tinha baseado em todas as categorias do conteúdo algébrico (estrutura; 

funcional; e modelação), e em todas as categorias do conteúdo didático: faceta epistémica, 

como reconhecimento algébrico e resolução com procedimento exclusivo aritmético ou 

algébrico; faceta cognitiva, como resolução de problema; faceta instruccional, como 

construção ou modificação da tarefa; faceta conteúdo algébrico (apenas conhecimento 

comum ou avançado), tendo em conta a proposta do CDM (Godino et al., 2015). Apresenta-se 

em seguida, uma estimação dos índices das dificuldades sentidas em cada item que se 

calculou usando a fórmula: 

x
tesparticipan

tecorretasparcialmenrespostaspontuaçãoorretasrespostascpontuação



%100

//

.  
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Para o efeito, utilizou-se um grau de correção das respostas, em que se categorizou: o valor 

zero (0), para uma resposta errada; o valor um (1), para uma resposta parcialmente correcta; 

e o valor dois (2), para uma resposta totalmente correcta. Em seguida calculou-se a média de 

pontuação obtida de cada item (por exemplo, no caso 1.a, o somatório da pontuação das 

respostas certas e parcialmente certas deu 9, neste caso o índice de dificuldade é: 

%13,28%100
32

9
 . Baseou-se na média de pontuação de cada item, e transformou-se estas 

pontuações em intervalo  %1000 .  

Neste estudo, e de acordo com Godino et al.,(2015), o valor 100% ou acima de 50% é 

considerado como indicador de que um item ou tarefa foi muito fácil e o valor 0% ou abaixo 

de 50% como indicador para um item ou tarefa difícil. Neste estudo, os índices de 

dificuldades, estão agrupados por níveis 1 a 5 ou o intervalo  %1000 , identificando-se os 

dois extremos, posicionando-se os demais em intervalos regulares e sendo 3 considerado 

como médio. Para identificação dos de dificuldades dos estudantes sentidas em cada item, 

usa-se as seguintes categorias:  %20%;01 , como muito difícil;  %40%;202  , como difícil; 

 %60%;403  , como mais ou menos fácil;  %80%;604  , como fácil;  %100%;805  , 

como muito fácil. 

Na tabela 7, apresentou-se os índices de dificuldades dos itens do questionário inicial sobre o 

conhecimento didático-matemático, dos estudantes futuros professores de Matemática/Física 

no Namibe, na resolução das tarefas de estruturas, funções e modelação. Os índices de 

dificuldade dos estudantes foram calculados para cada item de questionário inicial. 
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Tabela 7. Índice de dificuldade dos estudantes futuros professores de Matemática/Física na resolução dos itens 

do questionário inicial  

Item avaliados  Médias da 

pontuação das 

respostas certas 

Índice de 

dificuldade 

em % 

1a. Noção de equilíbrio (balança). Igualdade do resultado aritmético. 

Explicação 

0,2813 28% 

1b. O “equilíbrio” associado ao sinal da equação “ = “ ou ao sinal da 

equivalência “” Igualdade resultado aritmético. Interpretação. 

Explicação 

0,375 38% 

2a. Soma de três números. Generalização 0,8438 84% 

2b. Soma três números. Tipo de justificação 0,5156 52% 

2c. Soma três números. Tipo de justificação a dar ao aluno do 1.º Ciclo 0,375 38% 

3a. Padrão e sequência de pontos. Resolução. Justifica a resposta 0,0781 8% 

3b. Padrão e sequência de pontos. Resolução 0,1563 16% 

3c. Padrão e sequência de pontos. Tipo de abordagem a propor ao aluno 

do 1.º Ciclo 

0,2347 23% 

4 a. Interpretação do problema. Solução algébrica. 0,0313 3% 

4b. Interpretação do problema. Solução algébrica 0,0156 2% 

4c. Currículo. Forma de abordar a resolução com alunos da 8.ª Classe 0,1563 16% 

5a. Interpretação de cada uma das expressões 0,6719 67% 

5b. Enunciado de problemas. Coerências das Soluções algébricas com os 

enunciados dos problemas formulados 

0,8125 81% 

6a. Representações gráficas de funções. Justificação 0,4219 42% 

6b. Representações gráficas de funções. Reconhecimento dos objetos 

para resolver a tarefa 

0,4844 48% 

6c. Representações gráficas de funções. Currículo. Justificação da opção 

escolhida 

0,5469 55% 

7a. Currículo. Enunciado de problemas 0,5625 56% 

7b. Currículo. Escolha do método adequado para resolver a tarefa. 

Coerências das Soluções algébricas com os enunciados dos problemas 

0,4844 48% 

8a. Funções quadráticas. Explicação dos efeitos do parâmetro nos 

gráficos das Funções. 

0,1094 11% 

8b. Funções lineares. Reconhecimento álgebra 0,0934 9% 

DIFICULDADE MÉDIA NO QUESTIONÁRIO INICIAL 0,3625 36% 

Fonte: elaboração própria 2017 
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Encontramos deficiências no reconhecimento de objetos e processos algébricos, como 

revelado em análise das respostas aos itens (por exemplo, itens 6b, 8b). Na questão 

relacionada ao item 8b, podemos ver que o indice de dificuldade é de 9% ou seja os alunos 

não responderam. A resposta esperada era: A atividade envolve um família de funções 

quadráticas expressas pelo parâmetro a; Os símbolos das letras x, e intervir como mudança 

de valores em R (números reais); A letra a (parâmetro) age primeiro como um espaço 

reservado particular valores; também leva uma série de valores possíveis em R, então, nessa 

prática, também age como uma variável; e o sinal = intervém como significado da 

especificação, ou a definição de funções quadráticas, e também na especificação do eixo de 

simetria das parábolas, 0x . A atividade requer interpretar o papel do parâmetro para 

identificar as propriedades da família de funções, nível 4 de algebrização. No item 6b, 

espera-se identificar a função linear independente e dependentes variáveis gráficas 

cartesianas. Representação tabular Relação entre a inclinação de uma curva para a taxa de 

câmbio de uma função. Uso de variáveis como valores de mudança; dando valores para t e 

fazendo o gráfico; A variável é usada como um marcador de posição. O uso do sinal de igual 

na expressão, tV 18 , é como identidade contextual (o volume é idêntico a multiplicar o 

tempo por 18, de acordo com o circunstâncias descritas). Mas isso não aconteceu. O 

desenho de tarefas para desenvolver o pensamento algébrico também é um desafio, 

conforme revelado nos itens (5b, 7a). 

Relativamente às respostas dos alunos nas questões do conteúdo algébrico, assim como do 

conhecimento didático-matemático, encontrou-se um elevado números das respostas 

incorretas em todos tipos de tarefa (estruturas, funções e modelação), pois que, na análise 

dos resultados constatou-se que no questionário inicial, os alunos tiveram maior índice de 

dificuldades na resolução das tarefas (estruturas, funções e modelação), cuja dificuldade 

média foi de 36% , o que significa que foi difícil a resolução das tarefas do tópico sobre a  

Álgebra.  
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De acordo com as categorias definidas no capitulo 3, neste questionário inicial, os índices de 

dificuldades dos estudantes na resolução das tarefas sobre o tópico da Álgebra estão situados 

nos seguintes intervalos:  

  %20%;01 , como muito difícil, nos itens 3 a, ,3 b, 4 a,  4 b, 4 c, 8 a, e 8 b;  

  %40%;202  , como difícil, nos itens 1 a, 1 b, 3 c;  

  %60%;403  , como mais ou menos fácil, nos itens 2 b, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a e 7 b;  

  %80%;604  , como fácil, nos itens 2 a e 5a;  

  %100%;805  , como muito fácil, apenas o item 5b com 81%. 

Daí que, na leitura e análise da tabela 7, relativas as respostas das questões feitas aos 

finalistas de 2017, futuros professores de Matemática/Física (questionário inicial), deu-se 

conta que os futuros professores inqueridos tiveram dificuldades no tocante a conhecimento 

matemático sobre funções (itens 3.b, 3.c e 8.b), em resolver problemas do dia-a-dia, 

problemas que conduziam a equações lineares ou sistema de equações lineares e funções 

lineares ou afim (itens 2.b, 5.b, 6.c, e 7.b).  

Nas Tarefas relativos ao conhecimento matemático comum e avançado, na leitura e análise 

da tabela 7, inferiu-se que: 

Nas Tarefas que avaliam conhecimentos de “álgebra” que são próprios dos níveis do ensino 

primário (conhecimento comum) ou do 1.º Ciclo do ensino secundário (conhecimento 

avançado), os estudantes tiveram muita dificuldade em resolver os seguintes itens: 

 3a. Padrão e sequência de pontos. Resolução. Justifica a resposta, com índice de 

dificuldade igual a 9% ou seja foi muito difícil para os estudantes; 

 4 a. Interpretação do problema. Solução algébrica.com índice de dificuldade 

igual a 3% 

 4b. Interpretação do problema. Solução algébrica. Com índice de dificuldade 

igual 2% 

Neste tipo de tarefas tiveram menos dificuldades em resolver o item: 

 2a. Soma de três números. Generalização, com o índice de dificuldade de 84%; 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados com as propriedades das estruturas 

algébricas que se usam na resolução de equações, os estudantes tiveram muita dificuldade 

em resolver os aspectos constantes nos seguintes itens: 
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 1a. Noção de equilíbrio (balança). Igualdade do resultado aritmético. Explicação, 

com índice de dificuldade igual a 28%; 

 1b. O “equilíbrio” associado ao sinal da equação “  “ ou ao sinal da 

equivalência “” Igualdade resultado aritmético. Interpretação. Explicação. 

Com 38% 

 3a. Padrão e sequência de pontos. Resolução. Justifica a resposta. Com 8%; 

 3b. Padrão e sequência de pontos. Resolução. Com 16%; 

 4 a. Interpretação do problema. Solução algébrica.com 3%; 

 4b. Interpretação do problema. Solução algébrica, com 2% 

 4c. Currículo. Forma de abordar a resolução com alunos da 8.ª Classe. Com 16%; 

 7b. Currículo. Escolha do método adequado para resolver a tarefa. Coerências 

das Soluções algébricas com os enunciados dos problemas. Com 48%. 

Ainda na tarefa que avalia conhecimentos relacionados com as propriedades das estruturas 

algébricas que se usam na resolução de equações, os estudantes tiveram pouca dificuldade 

em resolver os seguintes itens: 

 2a. Soma de três números. Generalização. Com 84%; 

 2b. Soma três números. Tipo de justificação. Com 54% 

 7a. Currículo. Enunciado de problemas. Com 56% 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados com padrões geométricos e funções, 

os estudantes tiveram dificuldades em resolver os seguintes itens:  

 6a. Representações gráficas de funções. Justificação, Com 42%; 

 6b. Representações gráficas de funções. Reconhecimento dos objetos para 

resolver a tarefa. Com 48%; 

Neste tipo de tarefas, tiveram muitas dificuldades em resolver os seguintes itens: 

 8a. Funções quadráticas. Explicação dos efeitos do parâmetro nos gráficos das 

Funções, com 11%. 

 8b. Funções lineares. Reconhecimento álgebra. Com 9%. 

No mesmo grupo de tarefas os estudantes tiveram menor dificuldade em resolver os 

seguintes itens: 

 5a. Interpretação de cada uma das expressões. Com 67%; 
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 5b. Enunciado de problemas. Coerências das Soluções algébricas com os 

enunciados dos problemas formulados. Com 81%. 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados com a modelização algébrica (usando 

equações ou funções), os estudantes tiveram muitas dificuldades nos itens:  

 4 a. Interpretação do problema. Solução algébrica.com 3%; 

 4b. Interpretação do problema. Solução algébrica, com 2% 

 4c. Currículo. Forma de abordar a resolução com alunos da 8.ª Classe. Com 16%; 

 5b. Enunciado de problemas. Coerências das Soluções algébricas com os 

enunciados dos problemas formulados. Com 81%. 

 7a. Currículo. Enunciado de problemas. Com 56% 

 7b. Currículo. Escolha do método adequado para resolver a tarefa. Coerências 

das Soluções algébricas com os enunciados dos problemas. Com 48%. 

Relativamente ao conhecimento didático no questionário inicial os resultados indicam que 

os estudantes tiveram dificuldades no reconhecimento de objetos e processos algébricos 

(representações, conceitos, procedimentos, propriedades; generalização, modelação); nos 

significados pessoais dos alunos (conhecimento, compreensão e competência sobre 

conteúdos algébricos elementares); conflitos de aprendizagem sobre objetos e processos 

algébricos. Apesar, da maioria parte deles terem confirmado que os conteúdos sobre 

sequências, funções, equações e resolução de problemas que conduziam a equações, 

sistema de equações e funções lineares ou afim faziam parte do currículo do 1.º Ciclo (itens 

2.c, 5.b, 6.c, e 7.b), e quanto a resolução de problemas do dia-a-dia, na óptica dos 

estudantes afirmaram que não devia ser abordado no currículo do 1.º Ciclo, itens 3.c e 4.c. 

Nos aspetos relativos ao conteúdo didático, apurou-se o seguinte: 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados a faceta epistémica do Conhecimento 

Didático-Matemático, apurou-se os estudantes tiveram muitas dificuldades em resolver os 

itens:  

 4 a. Interpretação do problema. Solução algébrica.com 3%; 

 4b. Interpretação do problema. Solução algébrica, com 2% 

 4c. Currículo. Forma de abordar a resolução com alunos da 8.ª Classe. Com 16%. 

 8a. Funções quadráticas. Explicação dos efeitos do parâmetro nos gráficos das 

Funções. Com 11%. 
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 8b. Funções lineares. Reconhecimento álgebra. Com 9%. 

 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados a faceta epistémica do Conhecimento 

Didático-Matemático, apurou-se os estudantes tiveram poucas dificuldades em resolver os 

itens:  

 6a. Representações gráficas de funções. Justificação, Com 42%; 

 6b. Representações gráficas de funções. Reconhecimento dos objetos para 

resolver a tarefa. Com 48%; 

 7b. Currículo. Escolha do método adequado para resolver a tarefa. Coerências 

das Soluções algébricas com os enunciados dos problemas. Com 48%. 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados a faceta cognitiva, os estudantes 

tiveram dificuldades em resolver os seguintes itens: 

 1a. Noção de equilíbrio (balança). Igualdade do resultado aritmético. Explicação, 

com índice de dificuldade igual a 28%; 

 1b. O “equilíbrio” associado ao sinal da equação “ = “ ou ao sinal da equivalência 

“”  Igualdade resultado aritmético. Interpretação. Explicação. Com 38%; 

 3b. Padrão e sequência de pontos. Resolução. Com 36%; 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados a faceta cognitiva, os estudantes 

tiveram muita dificuldade em resolver o item: 

 3a. Padrão e sequência de pontos. Resolução. Justifica a resposta. Com 8%; 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados a faceta instruccional, os estudantes 

tiveram muita dificuldade em resolver o item: 

 8b. Funções lineares. Reconhecimento álgebra. Com 9%. 

O resultado deste estudo, refletiram a falta de consolidação dos níveis de algebrização, 

dificuldades de Reconhecer objetos e processos algébricos (representações, conceitos, 

procedimentos, propriedades, generalização, modelagem). Estas dificuldades manifestaram-

se sob a forma de uma grande porcentagem de respostas incorretas ou respostas ausentes. 

Desta análise, concluiu-se que no questionário inicial, os estudantes tiveram baixos níveis de 

conhecimento didático-matemático, pelo fato de se identificaram fragilidades ao nível da 

dimensão matemática e dimensão didática, facto que foi visível por haver índices de 
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dificuldades elevadíssimos na resolução das tarefas sobre a Álgebra, cuja média dos índices 

de dificuldades foi de 36%, abaixo de 50%, ver tabela 7. 

O modelo apresentado por Godino, J. et al. (2015), traz um novo programa de pesquisa e 

desenvolvimento focado no desenho, experimentação e avaliação de intervenções de ensino 

que promovem o conhecimento de Matemática e da didática dos conteúdos matemáticos. 

        Exemplo 

Neste exemplo apresentou-se uma questão relativa a várias funções lineares e na primeira 

alínea, pretendia-se: identificar interpretações para essas expressões algébricas; na segunda 

alínea, pedia-se o enunciado de três problemas que se pudessem propor aos alunos do 1.º 

Ciclo do ensino Secundário cuja solução envolvia as equações. Após o enunciado seriam 

apresentadas possíveis interpretações para as equações, cujo teor era:  

Analise as seguintes equações:  

1) 2554 x  

2) 12  xy   

3)  lcP 22   

            a. Descreva a interpretação que faz de cada uma das expressões acima. 

   b. Enuncie três problemas que se possam propor aos alunos do ensino secundário 

que envolva estas equações. 

Na 1.ª equação esperou-se que os alunos reconhecessem que a mesma representava uma 

equação linear com uma incógnita. Para a 2.ª equação, esperou-se encontrar a identificação 

de uma função afim que permitisse encontrar o valor do variável  em função da variável x . 

Ou seja uma função definida por f: R→R , quando existissem constantes a, b que pertenciam 

ao conjunto dos reais tais que  baxxf )( , para todo e qualquer Relativamente à 

3.ª equação, esperava-se a identificação de uma função P com duas variáveis independentes 

ou uma fórmula do perímetro do retângulo de dimensões c e l. Nesta questão procurou-se 

analisar o domínio de conhecimento que os futuros professores têm sobre os conteúdos do 

nível de ensino que irão trabalhar.  

Na tabela 8, apresenta-se a análise dos resultados das respostas dos estudantes 

participantes do estudo em relação à alínea a. Este item exige que os futuros professores 

interpretem as expressões, quer a função afim quer a uma função com duas variáveis, a 

saber: 
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Tabela 8. Tipo de respostas dos estudantes em relação as tarefas  de identificação das expressões 

Expressões Interpretam a 

expressão 

Interpretam a 

expressão de forma 

errada 

Não apresentam 

interpretação da 

expressão 

Frequência Percenta

gem 

Frequência Percenta

gem 

Frequência Percenta

gem 

2554 x  23 72% 0 0 % 9 28 % 

12  xy  12 36% 8 25% 11 34 % 

Fonte: elaboração própria (2017) 

Da observação a tabela 8, verifica-se que houve mais dificuldades na identificação da 2.ª e 

3.ª equação. Na 2.ª equação identificação da função afim, constou-se que 25 % 

interpretaram de forma errada e outros 34 % não apresentaram a interpretação da 

expressão, o que perfez 59 % dos alunos que tinham dificuldades na interpretação da função 

afins. Na 3.ª expressão identificação da função com duas variáveis, constatou-se que 28% 

interpretaram de forma errada e outros 41 % não apresentaram a interpretação da 

expressão, o que perfez 69% dos alunos que tinham dificuldades na interpretação de forma 

errada e outros 34 % não apresentaram interpretação da expressão o que perfez 59 % dos 

alunos que tinham dificuldades na interpretação da função afins. Ou seja, manifestaram 

carências do domínio do conhecimento matemático do nível que estariam sendo preparados 

para trabalhar. 

Na tabela 9, apresenta-se a análise dos resultados das respostas dos estudantes 

participantes do estudo em relação à alínea b. O referido item exige que os futuros 

professores enunciem problemas que conduzem a estas equações, quer a função afim quer 

a uma função com duas variáveis, estabelecendo uma ligação entre a linguagem simbólica-

literal, informação espacial, temporal e contextual. 
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Tabela 9.Tipo de respostas dos estudantes em relação a tarefa  de enunciar três problemas a propor aos alunos 

do 1º Ciclo que envolva as equações dadas 

Expressões Enunciaram o problema para 

cada expressão 

Enunciaram o 

problema de forma 

errada 

Não enunciaram o problema 

para cada expressão 

Frequência Percentagem Frequênc

ia 

Percentag

em 

Frequênc

ia 

Percentagem 

2554 x  12 38% 8 25% 12 38% 

12  xy  9 28% 8 25% 15 49 % 

lcP 22   6 19 % 8 25% 18 56 % 

Fonte: elaboração própria (2017) 

De igual modo, observando a tabela 9, constatou-se que os alunos houve mais dificuldades 

na elaboração de enunciados cuja tradução correspondia, quer a função afim quer a uma 

função com duas variáveis. Não conseguiam estabelecer uma ligação entre a linguagem 

simbólica-literal informação espacial, temporal e contextual (ou seja, não conseguiam 

elaborar enunciados de problemas que conduzissem a essas expressões). Aqui, constatou-se 

que: 25% dos alunos enunciaram o problema de forma errada o problema que conduz a 

expressão ( 2554 x ) e 37,5% não enunciaram o problema; 25% Enunciaram o problema 

de forma errada o problema que conduz a expressão ( 12  xy ) e 48,88 % não enunciaram 

o problema; e 25% Enunciaram o problema de forma errada o problema que conduz a 

expressão ( lcP 22  ) e 56,25 % não enunciaram o problema. Ou seja, manifestam 

carências do conhecimento matemático do nível em que irão trabalhar no futuro.  

Para melhor clarificação do que foi aludido anteriormente, apresentou-se alguns exemplos 

ilustrativos de respostas de três estudantes selecionados aleatoriamente sobre a 

identificação das equações: 
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Na figura 9, apresentou-se as soluções apresentada pelo estudante A, sobre a identificação 

das expressões. 

Figura 9. Solução apresentada pelo aluno A, sobre a identificação das expressões 

                 

Fonte: Produção do estudante A 

Da observação da produção do aluno A, se referiu que para 1.ª equação, estava-se perante a 

uma equação do primeiro grau na qual tinha-se no membro direito um termo independente 

e no membro esquerdo uma variável com coeficiente quatro na qual o monómio estava 

adicionando com outro com a parte literal nula, o mesmo não reconheceu que a mesma 

representava uma equação linear com uma incógnita. 

 



163 
 

 

 

Na figura 10, apresenta-se as soluções apresentada pelo estudante B, sobre a identificação 

das expressões. 

Figura 11. Solução apresentada pelo estudante B, sobre a identificação das expressões 

 

Fonte: Produção do estudante B 

 

Observando a produção do aluno B, se referiu que na 1.ª considerou que era uma equação 

do 1.º grau a uma incógnita; para a 2.ª considerou-a que era uma equação do 1.º grau a duas 

incógnitas e função e interpretou a última, ligando-a ao cálculo de perímetro de um 

retângulo, pois que ele, se referia que a 3.ª indicava o cálculo de perímetro. 
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Na figura 11, apresenta-se a solução apresentada pelo estudante C, sobre a identificação das 

equações. 

Figura 12. Solução apresentada pelo estudante C, sobre a identificação das expressões 

 
                 Fonte: Produção do estudante C 

 

 Da observação feita sobre a produção do estudante C, constatou-se que o mesmo não se 

referia a funções, mas sim a equações, sendo a 1.ª, equação do 1.º grau a uma incógnita, 2.ª 

equação do 1.º grau a duas incógnitas e a 3.ª, considerou-a como equação do 1.º grau a três 

incógnitas. Para a línea b, não enunciou nenhum problema sobre as equações dadas. Isto se 

passou também com outros alunos ver tabela. 

Na mesma questão e na alínea b, os estudantes A e B, apresentaram os seguintes 

enunciados de problemas relacionados com as expressões dadas: 

O estudante A, enunciou os problemas, como mostra a figura 12, da seguinte forma: (1) “ O 

quadruplo de um número mais 5 é igual a 25. Qual é esse número”; (2) “A idade da Maria é 

igual ao dobro da idade do Miguel mais um ano. Qual é a idade da Maria e do Miguel” (3) “ A 

idade do pai da Filipa é igual ao dobro da idade da filha mais velha Joana mais o dobro do 

seu filho Filipe. a) Qual é a idade do pai do Filipe; b) Qual é a idade da Joana; c) Qual é a 

idade do Filipe. 
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Na figura 13, apresenta-se a solução apresentada pelo estudante a, sobre a tarefa  de 

enunciar três problemas a propor aos alunos do 1º Ciclo que envolva as equações dadas. 

Figura 13. Solução apresentada pelo estudante A, tarefa  de enunciar três problemas a propor aos alunos do 1º 

Ciclo que envolva as equações dadas 

 

                                 Fonte: Produção do estudante A 

 

O estudante A, traduziu as equações para enunciados em linguagem corrente, recorrendo a 

situações resolvidas anteriormente e que envolvem problemas de idades (este tipo de 

problema é muito familiar nos currículos de Matemática do 1º Ciclo do ensino secundário 

em Angola). 
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Na figura 13, apresentou-se os problemas enunciados pelo estudante B, em resposta a línea 

b. O estudante B, enunciou os problemas da seguinte forma: (1) “Eu tenho x pães. O 

quadruplo dos meus pães mais cinco unidades resulta em 25. Quantos pães eu tenho”; (2) 

Representa graficamente a função: 12  xy ; (3) Calcula o perímetro de retângulo de 

comprimento 6 cm e largura 2 cm”. 

Figura 14. Solução apresentada pelo estudante B, sobre a tarefa  de enunciar três problemas a propor aos 

alunos do 1º Ciclo que envolva as equações dadas 

  
Fonte: Produção do estudante B 

O estudante B, traduziu de igual modo as equações enunciando os problemas em linguagem 

corrente, para o 1.º, porquanto que para 2.º e 3.º problema, limitou-se em pedir para 

representar a função e calcular o perímetro, não enunciou o problema propriamente dito. O 

mesmo se passou com outros estudantes conforme se pode ver na tabela 7, muitos para 

além de errarem alguns deles deixaram a questão em branco, o que mostrou que os alunos 

futuros professores de Matemática para o 1.º Ciclo do Namibe, tinham baixo nível de 

conhecimento didático - matemático, o que constituiu uma preocupação por fazer parte do 

grupo de formadores dos mesmos. 

 Nesta questão procurou-se analisar o domínio de conhecimento que os futuros professores 

tinham sobre os conteúdos do nível de ensino que iriam trabalhar. Observando os índices de 

dificuldades e nos exemplos apresentados pelos estudantes, concluiu-se que os mesmos 

tinham pouco conhecimento dos conteúdos do 1.º Ciclo do ensino Secundário.  
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De uma forma geral na análise das respostas dos alunos deu-se conta que nem todos os 

estudantes manifestaram o nível aceitável do conhecimento didático- matemático, pelo 

facto de haver no questionário inicial, várias soluções incorretas e maior parte dos exercícios 

deixados em branco. Os resultados do estudo inicial, serviram de base à realização de uma 

ação formativa com objetivo de desenvolver  habilidades didático - matemáticas para as 

práticas de ensino  que envolviam a aspetos da álgebra, visando a melhoria do programa de 

formação dos professores de Matemática para o 1.º Ciclo do ensino secundário, na linha das 

orientações expressas no Plano mestre de formação de professores em Angola.  

Sobre o raciocínio algébrico de futuros professores do ensino médio, os resultados deste 

estudo refletiram a falta de consolidação dos níveis de algebrização, dificuldades de 

reconhecer objetos e processos algébricos (representações, conceitos, procedimentos, 

propriedades, generalização, modelagem). Estas dificuldades manifestaram-se sob a forma 

de uma grande porcentagem de respostas incorretas ou respostas deixadas em branco. 

Dados os baixos indicadores de conhecimento algébrico e didático, mostrados na Tabela 7 

dos indices de dificuldades em cada item, é importante projetar um programa que promova 

as habilidades dos futuros professores de matemática em Angola. O modelo apresentado 

por Godino, J. et al. (2015a), traz consigo uma nova investigação e Programa de 

desenvolvimento focado no desenho, experimentação e avaliação de formação, 

intervenções que melhorem o conhecimento da matemática entre professores e que 

consideram diferentes categorias de conhecimento e competências didáticas. 

Por esta razão realizou-se uma ação formativa de 20 de Setembro a 25 de Outubro de 2017, 

visando minimizar as dificuldades detetadas no questionário inicial, a fim de sugerir aspetos 

para a melhoria do programa de formação destes futuros profissionais. No apêndice 4, 

apresenta-se o  programa onde consta o cronograma da ação de formação levada acabo no 

período referenciado. Importa salientar que depois desta ação formativa aplicou-se o 

questionário final que de seguida apresenta-se os resultados obtidos no mesmo.  

De seguida, apresentam-se a análise e discussão dos resultados obtidos no questionário final  

aplicado aos estudantes depois da ação formativa (apêndice 6). 
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4.4.2. Apresentação, análise e discussão dos resultados do questionário final  

Da análise das respostas dos alunos ao questionário final (apêndice 6), aplicado aos 

estudantes depois da ação de formação, identificou-se poucas fragilidades ao nível da 

dimensão matemática, pelo facto de errarem poucas tarefas.  

O referido questionário também envolveu quatro itens de estrutura; catorze itens de função; 

e sete itens de modelação. Relativamente ao conteúdo didático, ainda está dominado pelas 

questões cognitivas (13 itens) e distribuído pelo tema de: igualdade, sistema das equações 

lineares com duas incógnitas, padrão, sequência e regularidade, função linear, família da 

função linear, equação quadrática. Envolve, ainda: 7 questões da faceta epistémica sobre o 

Conhecimento Ddidático-Matemático e os procedimentos utilizados na resolução das 

tarefas; 4 itens da faceta instrucional e 1 item do conteúdo algébrico que é apenas o 

conhecimento comum. 

Análise de conhecimentos de natureza algébrica (Questionário final) 

De igual modo, como foi feito no questionário inicial, apresentou-se em seguida, uma 

estimação dos índices das dificuldades sentidas em cada item, onde utiliza-se um grau de 

correção das respostas, em que se categorizou: o valor zero (0), para uma resposta errada; o 

valor um (1), para uma resposta parcialmente correcta; e o valor dois (2), para uma resposta 

totalmente correcta. Em seguida calculou-se a média de pontuação obtida de cada item (por 

exemplo, no caso 1.a, o somatório da pontuação das respostas certas e parcialmente certas 

deu 9; índice de dificuldade, ( %13,28%100
32

9
 ). Baseou-se na média de pontuação de 

cada item, e transformou-se estas pontuações em intervalo  %1000 .  

Do mesmo modo,nesta parte do estudo, os índices de dificuldades, foram agrupados por 

níveis 1 a 5 ou o intervalo  %1000 , identificando-se os dois extremos, posicionando-se os 

demais em intervalos regulares e sendo 3 considerado como médio. Para identificação dos de 

dificuldades dos estudantes sentidas em cada item do questionário final, usa-se as mesmas 

categorias, sendo:  %20%;01 , como muito difícil;  %40%;202  , como difícil; 

 %60%;403  , como mais ou menos fácil;  %80%;604  , como fácil;  %100%;805  , 

como muito fácil. 
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De seguida na tabela 10, apresenta-se os índices de dificuldades sentidas pelos estudantes 

finalistas de 2017, do curso de Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe, na 

resolução de cada item do questionário final aplicado depois da ação formativa, como 

referido anteriormente. 

Tabela 10. Índice de dificuldade sentidas pelos estudantes futuros professores de Matemática/Física na 

resolução dos itens do questionário final 

Item avaliados Médias da 

pontuação das 

respostas certas 

Índice de 

dificuldade em % 

1a. Noção de equilíbrio (balança). Igualdade do resultado aritmético. 

Explicação 

0,9118 91% 

1b. O “equilíbrio” associado ao sinal da equação “ = “ ou ao sinal da 

equivalência “” Igualdade resultado aritmético. Interpretação. 

Explicação 

0,8088 81% 

2.a Interpretação do problema. Solução algébrica  96% 

2.b. Interpretação do problema. Identificação dos conhecimentos 

matemáticos envolvidos na resolução da tarefa 

0,7352 74% 

3.a. Interpretação do problema. Solução algébrica. 0,8088 81% 

3.b. Interpretação do problema. Resolução com procedimentos 

exclusivamente aritméticos. Justificativa 

0,6176 62% 

3.c. Interpretação do problema. Resolução com procedimentos 

exclusivamente algébricos. Justificativa 

0,5735 57% 

4.a. Padrão e sequência de hexágonos. Resolução. 0,8088 81% 

4.b. Padrão e sequência de hexágonos. Resolução 0,8235 82% 

4.c. Padrão e sequência de hexágonos. Modificação do enunciado da 

tarefa para introduzir algum procedimento de resolução que 

ponha em jogo conhecimentos algébricos. Indicação de tais 

conhecimentos algébricos 

0,4265 43% 

5a. Currículo. Enunciado de problemas 0, 9265 93% 

5b. Currículo. Escolha do método adequado para resolver a tarefa. 

Coerências das Soluções algébricas com os enunciados dos 

problemas 

0,8919 89% 

5.c. Currículo. Conhecimentos algébricos que se envolvem na 

resolução desta tarefa.  

0,7647 76% 

6.a. Referencial cartesiana. Identificação das expressões 0,9706 97% 

6.b. Referencial cartesiana. Identificação da função afim 0,9412 94% 
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6.c. Referencial cartesiana. Identificação da função linear 0,9265 93% 

6.d. Referencial cartesiana. Identificação da função constante 0,8971 90% 

6.e. Referencial cartesiana. Indicação do valor de k  de cada função. 

Explicação do efeito de k no gráfico da função linear. Conhecimentos 

algébricos envolvidos na resolução da tarefa 

0,8088 81% 

7.a. Funções do tipo baxy   , com 2a . Representação dos 

gráficos no mesmo sistema de coordenadas 

0,8971 90% 

7.b. Posição relativa das retas que representam as funções. O que há 

de comum entre as expressões algébricas que definem as funções 

0,7206 72% 

7.c. Coordenadas dos pontos de intersecção de cada uma das retas 

com o eixo das coordenadas 

0,75 75% 

7.d. Efeitos do valor b no gráfico da função 0,5588 56% 

7.e. conhecimentos algébricos envolvidos na resolução da tarefa 0,5735 57% 

8a. Funções quadráticas. Explicação dos efeitos do parâmetro nos 

gráficos das funções. 

0,8235 82% 

8.b. Funções lineares. Reconhecimento álgebra 0,7059 71% 

DIFICULTADE MÉDIA NO QUESTIONÁRIO FINAL 0,785084 79% 

Fonte: Pesquisa 

De acordo com as categorias definidas no capitulo 3, neste questionário final, os índices de 

dificuldades dos estudantes na resolução das tarefas sobre o tópico da Álgebra, olhando na 

tabela 10, diminuíram sobremaneira e  estão situados nos seguintes intervalos:  

  %20%;01 , como muito difícil, não tem nenhum item;  

  %40%;202  , como difícil, não tem nenhum item; 

  %60%;403  , como mais ou menos fácil, os itens 3 c, 4 c, 7 d e 7 e;  

  %80%;604  , como fácil, os itens 2 b, 3 b, 5 c, 7 c, e 8 b;  

  %100%;805  , como muito fácil, estão situados neste intervalo, eis os itens: 1 

a, 1 b, 2 a, 3 a, 4 a, 4 b, 5 a, 5 b, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 7 a e 8 a. 

Da leitura e análise da tabela 10, relativo aos índices de dificuldade dos estudantes finalistas 

de 2017, do curso de Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe, na resolução 

das tarefas do tópico da Álgebra nos itens do questionário final, aplicado após a acção de 

formação, apurou-se que os mesmos superaram as dificuldades que apresentaram antes da 

ação de formação em resolver tarefas sobre o conhecimento matemático relacionados com 

funções (itens 3.b, 3.c e 8.c), problemas do dia-a-dia, problemas que conduzem a equações 
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lineares ou sistema de equações lineares e funções lineares ou afim constante nos itens (2.c, 

5.b, 6.c, e 7.b). 

E quanto ao conhecimento didático os resultados indicam que os mesmos de igual modo 

superaram as dificuldades que tinham no reconhecimento de objetos e processos algébricos 

(representações, conceitos, procedimentos, propriedades), apesar de persistirem 

dificuldades no aspecto da generalização; nos significados pessoais dos alunos 

(conhecimento, compreensão e competência sobre conteúdos algébricos elementares); 

conflitos de aprendizagem sobre objetos e processos algébricos. A maior parte dos 

estudantes confirmam que os conteúdos sobre sequências, funções, equações e resolução 

de problemas que conduzem a equações, sistema de equações e funções lineares ou afim 

fazem parte do currículo do 1º Ciclo (itens 2.c, 5.b, 6.c, e 7.b), e de resolução de problemas 

do dia-a-dia, deve ser abordado no currículo do 1.º Ciclo, se ter-se em atenção a abordagem 

por competências, fruto das orientações expressas no eixo 8 do Plano Mestre de Formação 

de Professores em Angola. 

Relativamente às respostas dos estudantes no questionário final, constatou-se que, os 

alguns tiveram ainda dificuldades no item 4.c, sobre Padrão e sequência de hexágonos. 

Modificação do enunciado da tarefa para introduzir algum procedimento de resolução que 

ponha em jogo conhecimentos algébricos, indicação de tais conhecimentos algébricos, cujo 

índice de dificuldades neste item é igual a 43%, situando-se no intervalo de mais ou menos 

fácil. 

Os resultados mostraram que na maior parte das tarefas estão situados nos intervalos: 

  %60%;403  , como mais ou menos fácil, os itens 3 c, 4 c, 7 d e 7 e;  

  %80%;604  , como fácil, os itens 2 b, 3 b, 5 c, 7 c, e 8 b;  

  %100%;805  , como muito fácil, estão situados neste intervalo, eis os itens: 1 

a, 1 b, 2 a, 3 a, 4 a, 4 b, 5 a, 5 b, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 7 a e 8 a. 

Desta análise, concluiu-se que houve um aumento considerável do número de respostas 

certas, pois que a média de dificuldades saiu de 36 % no questionário inicial para 79 % no 

questionário final, com uma diferença de 43 %, ou seja os itens do Questionário final sobre a 

Álgebra foram fácies em resolver tendo em conta a ação formativa realizada. 

No questionário final no que dizia respeito ao conhecimento matemático, tabela 8, os 

resultados indicaram que os futuros professores superaram as dificuldades, apesar de 
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muitos ainda terem dificuldade em resolver problemas relacionados com o dia-a-dia, de 

acordo com a tarefa 4c). E no que diz respeito ao conhecimento didático os resultados 

indicaram que os alunos superaram as dificuldades identificadas no questionário inicial 

relativamente ao reconhecimento de objetos e processos algébricos (representações, 

conceitos, procedimentos, propriedades; generalização, modelação); nos significados 

pessoais dos alunos (conhecimento, compreensão e competência sobre conteúdos 

algébricos elementares); conflitos de aprendizagem sobre objetos e processos algébricos.  

No questionário final, contrariamente ao inicial, a maior parte dos alunos confirmaram que 

os conteúdos sobre sequências, funções, equações e resolução de problemas que 

conduzissem a equações, sistema de equações e funções lineares ou afim faziam parte do 

currículo do 1.º Ciclo (itens 2.c, 5.b, 6.c, e 7.b), e a resolução de tarefas que envolvem 

problemas do dia-a-dia, devia ser incluído e abordado no currículo do 1.º Ciclo.  

O resultado do questionário final, mostra que é possível inverter-se a situação, para tal é 

necessário rever-se o programa de formação em Metodologia de Ensino de Matemática do 

curso de Matemática/Física da escola de Magistério, tendo em consideração que o mesmo 

deve ter uma dose considerável voltada ao conhecimento didático-matemático.  

De seguida apresenta-se alguns exemplos das produções dos três alunos escolhidos 

aleatoriamente do que aconteceu no questionário final sobre duas questões relativas a 

família de funções e outros de modelação, porque no questionário inicial a maioria dos 

estudantes deixaram em branco e que no final resolveram questões similares do primeiro.  

        Exemplo de Família de funções  

Para melhor clarificação do que foi aludido anteriormente, apresentou-se alguns exemplos 

ilustrativos de respostas de três estudantes selecionados aleatoriamente sobre a 

identificação das equações: 

O estudante A, conforme ilustra a figura 15, resolve de forma analítica e representa em cada 

caso o respectivo gráfico. No questionário deixou esta questão em branco. Apesar disto 

progrediu muito pouco, pois que não apresenta os conhecimentos envolvidos para a 

resolução da tarefa. 
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Figura 15: Solução apresentada pelo estudante A, para a tarefa  de família de funções 

I  
Fonte: Produção do estuante A 

 

O estudante B, resolve de forma tabular e representa num a família de funções graficamente 

e se refere que os conhecimentos envolvidos na resolução da tarefa são: Equação, equação 

do 2.º grau a duas incógnitas, função, função quadrática, construção do gráfico e a tabela, 

valores numéricos de um polinómio, comparação de valor e variável. Quanto ao parâmetro 

a, para ele define a posição do declive, isto é, o parâmetro a for maior que zero a 

concavidade virada para cima e se for menor que zero a concavidade virada para baixo (ver 

figura 16). 
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Figura 16. Solução apresentada pelo estudante B, para a tarefa  de família de funções 

 

Fonte: Produção do estuante B 
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O estudante C, conforme ilustra a figura 17, resolve a tarefa de forma analítica e representa 

a família de funções.  

Figura 17.Solução apresentada pelo estudante C, para a tarefa  de família de funções 

 
Fonte: Produção do estuante C 

 

Na alínea a), refere-se que o sinal do coeficiente a, influencia o sentido de concavidade e 

abertura da parábola. Para ele quando maior for o valor absoluto do parâmetro a, menor 

será a abertura. Refere-se também que qualquer parábola tem seu vértice no ponto (0;0) e o 

eixo de simetria. A reta da equação 0x . 

Quanto aos conhecimentos envolvidos na resolução do mesmo, refere-se do conceito de 

função quadrática, representação de uma função quadrática pela atribuição de valores ao 

parâmetro a e por ultima a generalização da família da função quadrática basicamente o 

acontecimento do gráfico relativamente ao parâmetro a. 
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Fazendo uma análise comparativa dos resultados no questionário inicial e final, constata-se 

que: No questionário inicial, os índices de dificuldades dos estudantes na resolução das 

tarefas sobre o tópico da Álgebra estão situados nos seguintes intervalos:  

  %20%;01 , como muito difícil, nos itens 3 a, ,3 b, 4 a,  4 b, 4 c, 8 a, e 8 b;  

  %40%;202  , como difícil, nos itens 1 a, 1 b, 3 c;  

  %60%;403  , como mais ou menos fácil, nos itens 2 b, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a e 7  

  %80%;604  , como fácil, nos itens 2 a e 5a;  

  %100%;805  , como muito fácil, apenas o item 5b com 81%. 

Enquanto que no questionário final, os índices de dificuldades dos estudantes na resolução 

das tarefas sobre o tópico da Álgebra estão situados nos seguintes intervalos: 

  %20%;01 , como muito difícil, não tem nenhum item;  

  %40%;202  , como difícil, não tem nenhum item; 

  %60%;403  , como mais ou menos fácil, os itens 3 c, 4 c, 7 d e 7 e;  

  %80%;604  , como fácil, os itens 2 b, 3 b, 5 c, 7 c, e 8 b;  

  %100%;805  , como muito fácil, estão situados neste intervalo, eis os itens: 1 

a, 1 b, 2 a, 3 a, 4 a, 4 b, 5 a, 5 b, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 7 a e 8 a. 

 No questionário inicial a maior parte está concentrada no muito difícil e mais ou menos fácil 

enquanto que no questionário final estão concentrados no mais ou memos fácil, no fácil e 

no muito fácil, o que ilustra a diferença o que aconteceu antes da formçao e depois da 

formação. Este facto leva a inferir que é possível inverter-se o quadro das dificuldades que 

os estudantes sentem, introduzindo algumas variáveis novas no programa de formação 

destes  futuros professores de Matemática/Física para o 1.º Ciclo.  

Assim sendo, é importante projetar-se um programa de formação que promova as 

competências dos futuros professores de matemática em Angola no dominio do 

Conhecimento Didático-Matemático, pois que, o modelo apresentado por Godino, J. et al. 

(2015a), traz consigo uma nova investigação e programa de desenvolvimento focado no 

desenho, experimentação (implementação) e avaliação de formação, intervenções que 

melhorem o conhecimento da Matemática entre professores e que considerem diferentes 

categorias de conhecimento e competências didáticas. 
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CAPÍTULO 5 – Considerações finais 

5.1. Nota introdutória 

Este trabalho é apresentado numa época em que o Ministério da Educação de Angola leva 

acabo de um Inquerito Nacional de adequação curricular de Angola (INACUA), que se 

justifica pelos seguintes factos: primeiro, pela necessidade de mudanças a todos os níveis de 

intervenção educativa, isto é , na definição das metas que favoreçam a relação entre o 

processo de ensino e da aprendizagem, segundo, pelo reconhecimento da complexidade e 

de dinamicas da educação ecolarizada enquanto fenómeno feito na sociedade. Neste 

ambito, impõe-se a necessidade de adequar os conteúdos curriculares a realidade dos 

contextos locais, cuja a tarefa requer envolver a sociedade. 

Por outro lado, o Inquerito Nacional de adequação curricular de Angola, justifica-se também 

pela necessidade de se implementar as recomendações da Avaliação Global da segunda 

reforma educativa (Ministério da Educação de Angola, 2014) que aponta para a revisão 

curricular, por conta das insuficiencias ligadas ao desempenho dos estudantes e dos 

professores, do fraco diálogo entre os saberes universais e locais, da dificiente 

contextualização e recontextualização dos conteúdos programaticos e da fraca relação entre 

o ensino e aprendizagem.  

Face a esta emergente realidade é necessário incorporar estas recomendações no desenho 

de programas de formação inicial e contínua de professores, nomeadamente ao nível dos 

conteúdos relacionados com a formulação de objectivos de aprendizagem e da seleção de 

estratégias e atividades apropriadas para a aprendizagem da disciplina da Matemática e da 

Metodologia de Ensino da Matemática da curso de formação de Professores de 

Matemática/Física.  

Com o presente estudo pretendeu-se, assim, contribuir para dar resposta as   necessidades 

relacionadas com a operacionalização do Plano Mestre de Formação de Professores em 

Angola. Assim, o presente estudo incidiu, em três focos fundamentais: (i) opiniões dos 

professores sobre as mudanças no curso de formação de professores de Matemática/Física; 

(ii) idoneidade didática do programa de Metodologia de ensino de Matemática, do Curso de 

formação de professores de Matemática/Física e (III) Conhecimentos Didático-Matemático 

mobilizados pelos estudantes do referido curso.  
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Este último capítulo organiza-se em seis secções. Na primeira faz-se uma síntese do estudo. 

Na segunda identificam-se os produtos resultantes deste estudo, no qual faz-se referencia as 

conclusões sobre as três questões de investigação levantadas para este estudo que constam 

na introdução geral. Na terceira apresentam-se as sugestões de aplicação prática deste 

estudo, dando-se as principais ideias que devem figurarem no Programa de Metodologia de 

Ensino da Matemática do curso de formação de Professores de Matemática/Física da Escola 

do Magistério. Na quarta secção, apontam-se as principais contribuiões e implicações do 

estudo realizado. Na quinta referem-se as principais limitações do estudo. Na última 

apresentam-se as sugestões para futuras investigações. 

5.2. Síntese do estudo  

O presente estudo teve como objetivo principal averiguar o que é que mudou no curso de 

Formação de professores de Matemática/Física na escola do Magistério do Namibe, com a 

implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, visando a melhoria 

da qualidade na formação. Deste objetivo surgiram três questões de investigação, 

referenciadas na introdução desta tese.  

A fundamentação teórica centrou-se em conceitos da teoria do Enfoque Ontossemiótico do 

conhecimento e ensino da Matemática, ferramentas utilizadas neste estudo: modelo do 

Conhecimento Didático – Matemático e Guia de Avaliação da Idoneidade Didática de um 

processo de Instrução Didática Matemática (Godino, 2011, Godino, Batanero, Rivas & 

Arteaga, 2013). 

A pesquisa realizou-se com base na análise das opiniões de 17 professores, através de um 

inquérito por questionário, assim como, na análise da idoneidade didática do programa de 

Metodologia de ensino de Matemática, do Curso de Matemática/Física da escola do 

Magistério em estudo, usando elementos do guia de avaliação de processos de formação de 

professores em educação Matemática, baseado no enfoque Ontossemiótico do 

conhecimento e ensino da Matemática.  

Aplicou-se, antes e depois de intervenção/formação, um questionário a um grupo de 34 

futuros professores de Matemática para o 1.º Ciclo para se averiguar quais os 

conhecimentos didático-matemático que são mobilizados pelos mesmos, e quais as 

dificuldades que os mesmos enfrentam na resolução de exercícios de álgebra. 
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De seguida, apresentam-se as conclusões obtidas sobre o cumprimento dos objetivos da 

investigação propostas, bem como as questões de investigação. 

5.3. Conclusões sobre às questões da investigação  

Neste momento é necessário sintetizar as conclusões obtidas sobre as três questões de 

investigação derivadas da questão central referenciadas na introdução geral desta tese. 

5.3.1. Conclusões sobre à questão de investigação 1 

Nesta primeira questão de investigação procurou-se obter resposta a seguinte questão:  

 Qual é a opinião dos professores participantes no estudo sobre as mudanças no curso 

de Formação Inicial de professores de Matemática/Física na escola do Magistério do 

Namibe, com a implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em 

Angola? 

Esta parte do estudo teve como objetivo geral, Indagar a opinião dos professores sobre as 

mudanças no curso de Formação de professores de Matemática/Física na escola do 

Magistério do Namibe, com a implementação do eixo 8 do Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola. 

Para esta primeira questão, de acordo com os resultados apresentados, analisados e 

discutidos na sessão (4.2), concluiu-se que houve poucas mudanças no curso de formação 

inicial de professores de Matemática/Física para o 1.º Ciclo, pois que, da análise dos 

resultados constatou-se que não foram cumpridas algumas acções previstas para se 

operacionalizar as orientações expressas no eixo 8 do Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola, nomeadamente:  

 Elaboração de materiais didáticos para a formação inicial;  

 Elaboração de material de formação para os professores em diferentes áreas e de 

um guia sobre abordagem por competências para todos os formadores, até 

2011;  

 Elaboração de um manual de Abordagem por Competências para os estudantes 

das Escolas de Formação de Professores (cadernos de situações de integração 

como base), até 2012;  

 Implementação e seguimento de fundamentos da abordagem por competências 

nas práticas de sala de aula, isto é, implementar um dispositivo de avaliação das 
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práticas de sala de aula dependendo dos recursos e prioridades da Reforma de 

2010 a 2014.  

No entanto, na leitura do gráfico 4, apurou-se que: 61% Dos professores inquiridos 

consideraram que não houve novos programas não houve programas elaborados com base 

na abordagem por competência, não houve implementação e nem seguimento da 

abordagem por competências nas práticas em salas de aulas para se operacionalizar as 

orientações expressas no eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola; 

Nos aspetos relacionados com a disponibilidade de materiais de apoio ao processo de ensino 

e aprendizagem dos alunos, 88% dos professores afirmaram que não houve disponibilidade 

de materiais de apoio ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos (Guias 

Metodológicos, Manuais…). 

Quanto aos aspetos relacionados com as questões de organização dos programas em vigor 

na escola do Magistério em estudo: 

 65%, Dos inquiridos considera que os programas em uso na Escola não estão 

organizados de forma a orientar a sua prática pedagógica, de forma a valorizar 

as aprendizagens relativas ao domínio de competências básicas para 

desenvolver eficientemente o processo docente educativo em sala de aula; 

 88%, Dos inquiridos considera que os programas não estão organizados de 

forma a ser exequíveis no tempo previsto;  

 59%, Dos inquiridos considera que os programas não estão organizados de 

forma a reforçar as atividades de superação pedagógicas; 

 71% Dos inquiridos considera que os programas não estão organizados de forma 

a privilegiar as atividades de descoberta e conhecimento das dificuldades que se 

enfrentava no dia-a-dia. 

Na questão aberta 3.6. relacionada com os aspetos gerais dos programas tanto de 

Matemática como de Metodologia de ensino da Matemática no que tange a sua organização 

e adequação, a utilidade das indicações metodológicas, apurou-se que: 

 76 % Dos inquiridos considera que os programas são muito extensos; não 

tinham uma sequência lógica; não tinham orientações metodológicas; 

 76 % Dos inquiridos sugerem que os programas em uso na escola do 

Magistério devem ser elaborados com base na abordagem por competências, 
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como ferramenta adotada para se operacionalizar o eixo 8 do Plano Mestre de 

Formação de Professores em Angola;  

 76 % Dos inquiridos sugerem que os programas devem ser revistos e 

melhorados nos aspetos de: organização, objetivos, ou competências a 

desenvolver nos alunos; Distribuição do tempo para cada tema; sistematização 

dos temas. Sugeriram ainda que as orientações metodológicas deveriam ser 

traçadas de forma específica para cada tema;  

Nos depoimentos dos professores participantes no estudo na questão aberta 3.6. 

relacionada com os aspetos gerais dos programas de Matemática e de Metodologia de 

ensino da Matemática no que tange a organização, adequação e utilidade das indicações 

metodológicas, constatou-se o seguinte: 

 Prof. A1: “Os programas têm de ser melhorados nos aspetos de organização; 

têm de haver maior articulação entre os mesmos sobretudo das disciplinas 

exactas; Por outro lado, sugere que as sugestões metodológicas devem ser 

mais abrangentes e específicas”. 

 Prof. B1: “Esses programas muitas vezes não têm uma sequência, dificultando 

deste modo a dosificação e planificação; As orientações metodológicas servem 

para orientar a planificação em si, mas muitas vezes são limitadas”. 

 Prof. C1: “Os programas de Matemática da Escola do Magistério, têm de ser 

revisados nos seguintes aspetos: objetivos ou competências a desenvolver no 

aluno, tempo programático, o volume de temas para a classe e na organização 

sistemática dos temas”. 

 Prof. D1: “Nos programas falta mais sugestões metodológicas, orientações de 

planificação, avaliação, objetivos gerais mal formulados e repetidos em todos 

os programas”. 

 Prof. E1: “As orientações metodológicas estão traçadas genericamente, devia 

no caso serem específicos para cada tema; os programas são adequados, mas 

são muito extensos”. 
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Da leitura e análise do gráfico 6, sobre os fatores que provavelmente condicionaram a 

consecução das orientações expressa no Plano Mestre Formação de Professores em Angola, 

foi mencionado: A falta de espaços/instalações, foi referido por 53% dos professores 

inquiridos. a falta de recursos didáticos, com 71% de citações e a inadequação dos materiais 

didáticos, com 53% de citações.  

Por outro lado, na pergunta aberta (item 3.9) relativa às principais dificuldades enfrentadas 

no processo de implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola na 

escola do Magisterio, na opinião dos professores participantes no estudo:  

 36% Considera que constituiu obstáculo na fase de implementação do Plano 

Mestre de Formação de Professores em Angola, a falta de material de apoio, tanto 

para os professores como para os alunos futuros professores do 1º Ciclo do 

ensino secundário;  

 24% Considera que constituiu como dificuldade no processo de 

implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, a 

deficiente monitorização, supervisão e controlo, e consequentemente a 

avaliação parcial do mesmo projeto 

 12% Considera que constituiu como dificuldade no processo de 

implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola: a fraca 

divulgação das linhas orientadoras do Plano Mestre de Formação de Professores 

em Angola para alguns atores pedagógicos no Namibe, a falta de Formação 

para a concretização das orientações constantes no documento, articulação de 

políticas e a falta de recursos financeiros para o êxito do processo. 

Dos seis excertos de respostas dos professores que participaram no estudo sobre as 

principais dificuldades que enfrentaram no processo de implementação do Plano Mestre 

de Formação de Professores em Angola no contexto da Escola do Magistério focaram 

sobre: 

 Professor A2: “Faltou divulgação do referido plano para alguns atores 

pedagógicos e algumas formações para concretização do referido 

documento”. 

 Professor B2: “Falta de alguns recursos didáticos e mais formação ou 

informações do plano Mestre”. 
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 Professor C2: “Fraca divulgação das linhas orientadoras; deficiência 

fiscalização do processo consequentemente avaliação parcial do mesmo”. 

 Professor D2: “Falta de Materiais/recursos didáticos; inadequação de alguns 

propósitos do plano a realidade da Província. Esta afirmação entra em rotura 

com os indicadores da idoneidade ecológica”. 

 Professor E2: “Na sua modéstia opinião uma Escola de Formação de 

professores deveria ter uma estrutura bem melhor e com outras condições, 

em termos de compartimentos (laboratórios) ”. Para este professor, as turmas 

deveriam ter no mínimo 15 alunos; por outro, os candidatos a professores 

deveriam ser rigorosamente selecionados. Esta afirmação prende-se com o 

perfil de entrada no Curso previsto no Plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola. 

Da leitura e análise feita ao gráfico 7, quanto a forma como os professores de Matemática e 

de Metodologia de Ensino da Matemática, preparam as suas aulas inferiu-se que: 

  94% dos professores inquiridos, prepara suas aulas individualmente; 

 53% dos professores não prepara as suas aulas com outros colegas da Escola; 

  76% dos professores inquiridos não prepara as suas aulas com outros colegas 

da Escola. 

Da análise, pode-se inferir que os professores trabalham mais de forma individual, não há 

um trabalho de equipa ou trabalho colaborativo, o que constitui uma preocupação e que 

merece de uma reflexão profunda num futuro breve. 

Da leitura do gráfico 8, apurou-se que: 

 59% Dos professores inquiridos não utiliza frequentemente o manual do 

aluno em salas de aulas;  

 53 % Dos professores inquiridos não utiliza frequentemente materiais 

manipuláveis e computador em salas aulas; 

 88,24% Dos inquiridos utiliza frequentemente quadro preto, branco ou verde 

em salas de aulas; 

 53% Dos inquiridos, utiliza frequentemente a compilação de textos ou de 

fascículos em salas aulas, e 29% não utiliza, mas 18% nem concordaram nem 

discordaram; 
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Desta análise conclui-se que os professores entram em contradição com a faceta ecológica. 

Da leitura do gráfico 9, sobre a frequência dos professores participantes no estudo na 

utilização nas aulas os instrumentos de avaliação das aprendizagens: 

 82% Dos inquiridos utilizam frequentemente os testes escritos; 

 76% Dos inquiridos, utilizam frequentemente como instrumento de avaliação 

trabalhos de casa; 

 59% Dos inquiridos, utilizam como instrumento de avaliação trabalhos de 

grupo 

Desta análise infere-se que são poucos professores que utilizam instrumento variados na 

avaliação das aprendizagens. 

Olhando por todos aspetos analisados e narrados nos parágrafos anteriores, conclui-se que 

houve poucas mudança no curso de formação inicial de professores/Física para o 1.º Ciclo do 

ensino secundário, porque não foram cumpridos os indicadores previstos para se 

operacionalizar o eixo 8 do Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, isto é: não 

houve disponibilidade de materiais de apoio ao processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes (Guias Metodológicos, Manuais…). Estes indicadores são indispensáveis para a 

melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem. 
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5.3.2. Conclusões sobre à questão de investigação 2 

Nesta segunda parte do estudo procurou-se responder a  seguinte questão de investigação:   

 Qual é a idoneidade didática do programa de Metodologia de Ensino da Matemática 

do curso de formação inicial de professores de Matemática/Física da Escola do 

Magistério do Namibe? 

Para o efeito perseguiu-se o seguinte objetivo de investigação: Analisar a idoneidade 

didática do programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de formação inicial 

de professores de Matemática/Física da Escola do Magistério do Namibe. 

Da análise do programa de Metodologia de Ensino da Matemática na sessão (4.3), 

constatou-se o seguinte: 

Faceta epistémica  

No programa em estudo não se faz menção a resolução de problemas didáticos e das tarefas 

de investigação no tange, ao desenho de unidades temáticas, actividades que envolvem 

todos os componentes e indicadores da idoneidade didática (desenho de unidades 

tematicas, actividades que envolvem todos os componentes e indicadores da idoneidade 

didática); Não se menciona no referido programa orientações para se ter em conta o 

problema de desenho, implementação e análise restropectivo de experiências de 

aprendizagem. 

Faceta cognitiva  

Nesta faceta, na parte de avaliação, o programa de Metodologia de Ensino da Matemática 

do curso de formação de professores de Matemática/Física, orienta o uso de diversas 

modalidades ou procedimentos: Avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 

Importa salientar que na faceta do conteúdo epistémico, não se menciona o problema de 

desenho, implementação e análise retrospectivo de experiências de aprendizagem, mas 

indica-se as modalidades de avaliação. Não é visível o aspeto relacionado com a abertura a 

inovação didática e a prática reflexiva. Desta forma, pode-se avaliar a idoneidade como 

pouco adequado a idoneidade da faceta cognitiva o programa de Metodologia de Ensino da 

Matemática do curso de Matemática/Física, da Escola do Magistério do Namibe. 

O conteúdo cognitivo é visível nos objetivos gerais constantes do programa de Metodologia 

de Ensino da Matemática do curso de Matemática/Física das três Classes. 
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Por outro lado, o programa em estudo, no que se refere a avaliação, sugere Para se 

trabalhar os diferentes temas propostos utilizar dentre outros, as seguintes propostas 

metodológicas: Pesquisa Bibliográfica, debates, observação, pesquisa Individual, siimulação 

de aulas. 

Faceta ecológica 

No programa analisado, não é visivel os aspetos relacionados com a abertura a inovação 

didática e a prática reflexiva. O sistema de componentes e indicadores de idoneidade 

ecológica do guia de avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução da didática 

de Matemática propostos em Godino (2011) e afinado por Godino, et al., (2013) para o 

ensino da Matemática realçam que as questões relacionadas com a adaptação ao currículo, 

abertura à inovação didática, adaptação socioprofissional e cultural, educação em valores, 

assim como das conexões intra e interdisciplinares, são elementos a terem em conta para se 

ter uma alta idoneidade ecológica de um programa de formação de professores de 

Matemática. 

Faceta afectiva 

O programa de Metodologia de Ensino da Matemática, não faz referência de como motivar 

os futuros professores de Matemática/Física no estudo dos conteúdos. 

Faceta Interacional 

O programa não contempla orientações sobre o tratamento de situações-problema, não 

contempla orientações sobre os modos de interação e o discurso a usar no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática, não contempla orientações sobre o tratamento das 

fases de uma situação didática (ação, formulação e avaliação). 

No programa de Metodologia de Ensino da Matemática do curso de Matemática/Física em 

estudo, em nenhum momento ou classe se fez referências a elementos da teoria de 

situações didáticas pertencentes ao conteúdo Interacional. 

Faceta mediacional 

O programa não faz referência aos recursos didáticos serem utilizados no processo de ensino 

aprendizagem.  
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Faceta ecológica 

No programa de estudado, não é visivel os aspectos relaccionados com a abertura a 

inovação didática e a prática reflexiva. O sistema de componentes e indicadores de 

idoneidade ecológica do guia de avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução 

da didática de Matemática propostos em Godino (2011) e afinado por Godino, et al., (2013) 

para o ensino da Matemática realça que as questões relacionadas com a adaptação ao 

currículo, abertura à inovação didática, adaptação socioprofissional e cultural, educação em 

valores, assim como das conexões intra e interdisciplinares, são elementos a terem em conta 

para se ter uma alta idoneidade ecológica de um programa de formação de professores de 

Matemática. 

De acordo com Godino et al., (2013), o desejável seria incluir no programa indicadores, 

como: 

 Desenvolver uma atitude favorável, mas, reflexiva sobre a inovação 

baseada na investigação; 

  Desenvolver competências na busca, selecção e adaptação de boas 

práticas que implicam o uso do contexto real e a interdisciplinaridade; 

 Conhecer os condicionantes e restrições do contexto social no ensino 

aprendizagem da Matemática (factores económicos, políticos, culturais). 

No entanto, feitas todas as constatações nesta parte da pesquisa, conclui-se que o programa 

de Metodologia de Ensino da Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe, tem 

pouca idoneidade didática, pois que, na faceta epistémica, não se menciona o problema de 

desenho, implementação e análise retrospectivo de experiências de aprendizagem e não são 

visíveis os aspectos relacionados com a abertura a inovação didática e a prática reflexiva 

(faceta cognitiva).  

Por outro, não faz-se referência de como motivar os futuros professores de 

Matemática/Física no estudo dos conteúdos (Faceta afectiva); não faz-se menção aos 

recursos tecnológicos utilizáveis no processo de ensino aprendizagem (faceta mediaccional), 

nem tão pouco faz-se menção da resolução de problemas didáticos e das tarefas de 

investigação no tange, ao desenho de unidades temáticas, actividades que envolvem todos 

os componentes e indicadores da idoneidade didática (faceta epistémica). 
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Faceta ecológica 

No programa de estudado, não é visivel os aspectos relaccionados com a abertura a 

inovação didática e a prática reflexiva. O sistema de componentes e indicadores de 

idoneidade ecológica do guia de avaliação da idoneidade didática dos processos de instrução 

da didática de Matemática propostos em Godino (2011) e afinado por Godino, et al., (2013) 

para o ensino da Matemática realça que as questões relacionadas com a adaptação ao 

currículo, abertura à inovação didática, adaptação socioprofissional e cultural, educação em 

valores, assim como das conexões intra e interdisciplinares, são elementos a terem em conta 

para se ter uma alta idoneidade ecológica de um programa de formação de professores de 

Matemática. 

De acordo com Godino et al., (2013), o desejável seria incluir no programa indicadores, 

como: 

 Desenvolver uma atitude favorável, mas, reflexiva sobre a inovação 

baseada na investigação; 

  Desenvolver competências na busca, selecção e adaptação de boas 

práticas que implicam o uso do contexto real e a interdisciplinaridade; 

 Conhecer os condicionantes e restrições do contexto social no ensino 

aprendizagem da Matemática (fatores económicos, políticos, culturais). 

Neste contexto, respondendo a questão de investigação levantada para esta parte do 

estudo, concluiu-se que o programa de Metodologia de Ensino da Matemática/Física da 

escola do Magistério do Namibe tem pouca idoneidade didática, na medida em que há 

falhas nos componentes e indicadores de quase todas as facetas.  

Assim, na faceta epistémica, não se menciona o problema de desenho, implementação e 

análise retrospectivo de experiências de aprendizagem e não são visíveis os aspetos 

relacionados com a abertura a inovação didática e a prática reflexiva (faceta cognitiva).  

Por outro, não faz-se referência de como motivar os futuros professores de 

Matemática/Física no estudo dos conteúdos (Faceta afectiva); não faz-se menção aos 

recursos tecnológicos utilizáveis no processo de ensino aprendizagem (faceta mediaccional), 

nem tão pouco faz-se menção da resolução de problemas didáticos e das tarefas de 

investigação no tange, ao desenho de unidades temáticas, actividades que envolvem todos 

os componentes e indicadores da idoneidade didática (faceta epistémica).  
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5.3.3. Conclusões sobre à questão de investigação 3 

Sendo a Álgebra um dos temas importantes dos conteúdos matemáticos ministrados no 

ensino primário, 1.º Ciclo do ensino secundário e do curso de Matemática/Física da escola 

do Magistério do Namibe, nesta parte do estudo, procurou-se dar resposta a questão: 

 Quais os conhecimentos didático-matemático que são mobilizados pelos 

estudantes do curso de Matemática/Física na resolução de tarefas do tópico da 

Álgebra? 

De acordo com as categorias definidas no capítulo 3, no questionário inicial, os índices de 

dificuldades dos estudantes na resolução das tarefas sobre o tópico da Álgebra estão situados 

nos seguintes intervalos:  

  %20%;01 , Como sendo muito difícil, os itens 3 a, 3 b, 4 a,  4 b, 4 c, 8 a, e 8 b;  

  %40%;202  , Como sendo difícil, os itens 1 a, 1 b, 3 c;  

  %60%;403  , Como sendo mais ou menos fácil, os itens 2 b, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a e 

7 b;  

  %80%;604  , Como sendo fácil, nos itens 2 a e 5a;  

  %100%;805  , Como muito fácil, apenas o item 5b com 81%. 

Daí que, na leitura e análise da tabela 7, relativas as respostas das questões feitas aos 

finalistas de 2017, futuros professores de Matemática/Física (questionário inicial), deu-se 

conta que os futuros professores inqueridos tiveram dificuldades no tocante a conhecimento 

matemático sobre funções (itens 3.b, 3.c e 8.b), em resolver problemas do dia-a-dia, 

problemas que conduziam a equações lineares ou sistema de equações lineares e funções 

lineares ou afim (itens 2.b, 5.b, 6.c, e 7.b).  

Nas Tarefas relativos ao conhecimento matemático comum e avançado, na leitura e análise 

da tabela 7, inferiu-se que: 

Nas Tarefas que avaliam conhecimentos de “álgebra” que são próprios dos níveis do ensino 

primário (conhecimento comum) ou do 1.º Ciclo do ensino secundário (conhecimento 

avançado), os estudantes tiveram muita dificuldade em resolver os seguintes itens: 

 3a. Padrão e sequência de pontos. Resolução. Justifica a resposta, com índice de 

dificuldade igual a 9% ou seja foi muito difícil para os estudantes; 

 4 a. Interpretação do problema. Solução algébrica.com índice de dificuldade 

igual a 3% 
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 4b. Interpretação do problema. Solução algébrica. Com índice de dificuldade 

igual 2% 

Neste tipo de tarefas tiveram menos dificuldades em resolver o item: 

 2a. Soma de três números. Generalização, com o índice de dificuldade de 84%; 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados com as propriedades das estruturas 

algébricas que se usam na resolução de equações, os estudantes tiveram muita dificuldade 

em resolver os aspectos constantes nos seguintes itens: 

 1a. Noção de equilíbrio (balança). Igualdade do resultado aritmético. Explicação, 

com índice de dificuldade igual a 28%; 

 1b. O “equilíbrio” associado ao sinal da equação “  “ ou ao sinal da 

equivalência “” Igualdade resultado aritmético. Interpretação. Explicação. 

Com 38% 

 3a. Padrão e sequência de pontos. Resolução. Justifica a resposta. Com 8%; 

 3b. Padrão e sequência de pontos. Resolução. Com 16%; 

 4 a. Interpretação do problema. Solução algébrica.com 3%; 

 4b. Interpretação do problema. Solução algébrica, com 2% 

 4c. Currículo. Forma de abordar a resolução com alunos da 8.ª Classe. Com 16%; 

 7b. Currículo. Escolha do método adequado para resolver a tarefa. Coerências 

das Soluções algébricas com os enunciados dos problemas. Com 48%. 

Ainda na tarefa que avalia conhecimentos relacionados com as propriedades das estruturas 

algébricas que se usam na resolução de equações, os estudantes tiveram pouca dificuldade 

em resolver os seguintes itens: 

 2a. Soma de três números. Generalização. Com 84%; 

 2b. Soma três números. Tipo de justificação. Com 54% 

 7a. Currículo. Enunciado de problemas. Com 56% 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados com padrões geométricos e funções, 

os estudantes tiveram dificuldades em resolver os seguintes itens:  

 6a. Representações gráficas de funções. Justificação, Com 42%; 

 6b. Representações gráficas de funções. Reconhecimento dos objetos para 

resolver a tarefa. Com 48%; 

Neste tipo de tarefas, tiveram muitas dificuldades em resolver os seguintes itens: 
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 8a. Funções quadráticas. Explicação dos efeitos do parâmetro nos gráficos das 

Funções, com 11%. 

 8b. Funções lineares. Reconhecimento álgebra. Com 9%. 

No mesmo grupo de tarefas os estudantes tiveram menor dificuldade em resolver os 

seguintes itens: 

 5a. Interpretação de cada uma das expressões. Com 67%; 

 5b. Enunciado de problemas. Coerências das Soluções algébricas com os 

enunciados dos problemas formulados. Com 81%. 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados com a modelização algébrica (usando 

equações ou funções), os estudantes tiveram muitas dificuldades nos itens:  

 4 a. Interpretação do problema. Solução algébrica.com 3%; 

 4b. Interpretação do problema. Solução algébrica, com 2% 

 4c. Currículo. Forma de abordar a resolução com alunos da 8.ª Classe. Com 16%; 

 5b. Enunciado de problemas. Coerências das Soluções algébricas com os 

enunciados dos problemas formulados. Com 81%. 

 7a. Currículo. Enunciado de problemas. Com 56% 

 7b. Currículo. Escolha do método adequado para resolver a tarefa. Coerências 

das Soluções algébricas com os enunciados dos problemas. Com 48%. 

Relativamente ao conhecimento didático no questionário inicial os resultados indicam que 

os estudantes tiveram dificuldades no reconhecimento de objetos e processos algébricos 

(representações, conceitos, procedimentos, propriedades; generalização, modelação); nos 

significados pessoais dos alunos (conhecimento, compreensão e competência sobre 

conteúdos algébricos elementares); conflitos de aprendizagem sobre objetos e processos 

algébricos. Apesar, da maioria parte deles terem confirmado que os conteúdos sobre 

sequências, funções, equações e resolução de problemas que conduziam a equações, 

sistema de equações e funções lineares ou afim faziam parte do currículo do 1.º Ciclo (itens 

2.c, 5.b, 6.c, e 7.b), e quanto a resolução de problemas do dia-a-dia, na óptica dos 

estudantes afirmaram que não devia ser abordado no currículo do 1.º Ciclo, itens 3.c e 4.c. 

Nos aspetos relativos ao conteúdo didático, apurou-se o seguinte: 
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Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados a faceta epistémica do Conhecimento 

Didático-Matemático, apurou-se os estudantes tiveram muitas dificuldades em resolver os 

itens:  

 4 a. Interpretação do problema. Solução algébrica.com 3%; 

 4b. Interpretação do problema. Solução algébrica, com 2% 

 4c. Currículo. Forma de abordar a resolução com alunos da 8.ª Classe. Com 16%. 

 8a. Funções quadráticas. Explicação dos efeitos do parâmetro nos gráficos das 

Funções. Com 11%. 

 8b. Funções lineares. Reconhecimento álgebra. Com 9%. 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados a faceta epistémica do Conhecimento 

Didático-Matemático, apurou-se os estudantes tiveram poucas dificuldades em resolver os 

itens:  

 6a. Representações gráficas de funções. Justificação, Com 42%; 

 6b. Representações gráficas de funções. Reconhecimento dos objetos para 

resolver a tarefa. Com 48%; 

 7b. Currículo. Escolha do método adequado para resolver a tarefa. Coerências 

das Soluções algébricas com os enunciados dos problemas. Com 48%. 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados a faceta cognitiva, os estudantes 

tiveram dificuldades em resolver os seguintes itens: 

 1a. Noção de equilíbrio (balança). Igualdade do resultado aritmético. Explicação, 

com índice de dificuldade igual a 28%; 

 1b. O “equilíbrio” associado ao sinal da equação “ = “ ou ao sinal da equivalência 

“” Igualdade resultado aritmético. Interpretação. Explicação. Com 38%; 

 3b. Padrão e sequência de pontos. Resolução. Com 36%; 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados a faceta cognitiva, os estudantes 

tiveram muita dificuldade em resolver o item: 

 3a. Padrão e sequência de pontos. Resolução. Justifica a resposta. Com 8%; 

Nas tarefas que avaliam conhecimentos relacionados a faceta instruccional, os estudantes 

tiveram muita dificuldade em resolver o item: 

 8b. Funções lineares. Reconhecimento álgebra. Com 9%. 
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O resultado desta parte do estudo, reflectiram a falta de consolidação dos níveis de 

algebrização, dificuldades de Reconhecer objetos e processos algébricos (representações, 

conceitos, procedimentos, propriedades, generalização, modelagem). Estas dificuldades 

manifestaram-se sob a forma de uma grande percentagem de respostas incorretas ou 

respostas ausentes. 

Dados os baixos indicadores de conhecimento algébrico e didático, mostrados na Tabela 7 

dos índices de dificuldades em cada item, é importante projectar um programa que promova 

as habilidades dos futuros professores de matemática em Angola. O modelo apresentado 

por Godino, J. et al. (2015a), traz consigo uma nova investigação e Programa de 

desenvolvimento focado no desenho, experimentação e avaliação de formação, 

intervenções que melhorem o conhecimento da matemática entre professores e que 

consideram diferentes categorias de conhecimento e competências didáticas. 

Por esta razão realizou-se uma ação formativa de 20 de Setembro a 25 de Outubro de 2017, 

visando minimizar as dificuldades detetadas no questionário inicial, a fim de sugerir aspetos 

para a melhoria do programa de formação destes futuros profissionais. No apêndice 4, 

apresenta-se o programa onde consta o cronograma da ação de formação levada acabo no 

período referenciado. Importa salientar que depois desta ação formativa aplicou-se o 

questionário final.  

 De acordo com as categorias definidas no capítulo 3, no questionário final, os índices de  

dificuldades dos estudantes na resolução das tarefas sobre o tópico da Álgebra, olhando na 

tabela 10, diminuíram sobremaneira e estão situados nos seguintes intervalos:  

  %20%;01 , Como sendo muito difícil, não tem nenhum item;  

  %40%;202  , Como sendo difícil, não tem nenhum item; 

  %60%;403  , Como sendo mais ou menos fácil, os itens 3 c, 4 c, 7 d e 7 e;  

  %80%;604  , Como sendo fáceis, os itens 2 b, 3 b, 5 c, 7 c, e 8 b;  

  %100%;805  , Como sendo muito fácil, os itens: 1 a, 1 b, 2 a, 3 a, 4 a, 4 b, 5 a, 5 

b, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 7 a e 8 a. 

Da leitura e análise da tabela 10, relativo aos índices de dificuldade dos estudantes finalistas 

de 2017, do curso de Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe, na resolução 

das tarefas do tópico da Álgebra nos itens do questionário final, aplicado após a acção de 

formação, apurou-se que os mesmos superaram as dificuldades que apresentaram antes da 
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ação de formação em resolver tarefas sobre o conhecimento matemático relacionados com 

funções (itens 3.b, 3.c e 8.c), problemas do dia-a-dia, problemas que conduzem a equações 

lineares ou sistema de equações lineares e funções lineares ou afim constante nos itens (2.c, 

5.b, 6.c, e 7.b). 

E quanto ao conhecimento didático os resultados indicam que os mesmos de igual modo 

superaram as dificuldades que tinham no reconhecimento de objetos e processos algébricos 

(representações, conceitos, procedimentos, propriedades), apesar de persistirem 

dificuldades no aspecto da generalização; nos significados pessoais dos alunos 

(conhecimento, compreensão e competência sobre conteúdos algébricos elementares); 

conflitos de aprendizagem sobre objetos e processos algébricos. A maior parte dos 

estudantes confirmam que os conteúdos sobre sequências, funções, equações e resolução 

de problemas que conduzem a equações, sistema de equações e funções lineares ou afim 

fazem parte do currículo do 1º Ciclo (itens 2.c, 5.b, 6.c, e 7.b), e de resolução de problemas 

do dia-a-dia, deve ser abordado no currículo do 1.º Ciclo, se ter-se em atenção a abordagem 

por competências, fruto das orientações expressas no eixo 8 do Plano Mestre de Formação 

de Professores em Angola. 

Relativamente às respostas dos estudantes no questionário final, constatou-se que, os 

alguns tiveram ainda dificuldades no item 4.c, sobre Padrão e sequência de hexágonos. 

Modificação do enunciado da tarefa para introduzir algum procedimento de resolução que 

ponha em jogo conhecimentos algébricos, indicação de tais conhecimentos algébricos, cujo 

índice de dificuldades neste item é igual a 43%, situando-se no intervalo de mais ou menos 

fácil. 

Os resultados mostraram que a maior parte das tarefas estão situados nos intervalos de 

mais ou menos fácil a muito fácil, isto é: 

  %60%;403  , Como sendo mais ou menos fácil, os itens 3 c, 4 c, 7 d e 7 e;  

  %80%;604  , Como sendo fácil, os itens 2 b, 3 b, 5 c, 7 c, e 8 b;  

  %100%;805  , Como sendo muito fácil, os itens: 1 a, 1 b, 2 a, 3 a, 4 a, 4 b, 5 a, 5 

b, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 7 a e 8 a. 
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Desta análise, concluiu-se que houve um aumento considerável do número de respostas 

certas, pois que a média de dificuldades saiu de 36 % no questionário inicial para 79 % no 

questionário final, com uma diferença de 43 %, ou seja os itens do Questionário final sobre a 

Álgebra foram fácies em resolve-los tendo em conta a ação formativa realizada. 

Fazendo uma análise comparativa dos resultados dos dois questionários, constata-se que: 

No questionário inicial, os índices de dificuldades dos estudantes na resolução das tarefas 

sobre o tópico da Álgebra estão situados nos seguintes intervalos:  

  %20%;01 , Como sendo muito difícil, os itens 3 a, ,3 b, 4 a,  4 b, 4 c, 8 a, e 8 b;  

  %40%;202  , Como sendo difícil, os itens 1 a, 1 b, 3 c;  

  %60%;403  , Como sendo mais ou menos fácil, nos itens 2 b, 6 a, 6 b, 6 c, 7 a e 

7  

  %80%;604  , Como sendo fácies, os itens 2 a e 5a;  

  %100%;805  , Como sendo muito fácil, apenas o item 5b com 81%. 

Enquanto no questionário final, os índices de dificuldades dos estudantes na resolução das 

tarefas sobre o tópico da Álgebra estão situados nos seguintes intervalos: 

  %20%;01 , Como sendo muito difícil, não tem nenhum item;  

  %40%;202  , Como sendo difícil, não tem nenhum item; 

  %60%;403  , Como sendo mais ou menos fácil, os itens 3 c, 4 c, 7 d e 7 e;  

  %80%;604  , Como sendo fácil, os itens 2 b, 3 b, 5 c, 7 c, e 8 b;  

  %100%;805  , Como sendo muito fácil, os itens: 1 a, 1 b, 2 a, 3 a, 4 a, 4 b, 5 a, 5 

b, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 7 a e 8 a. 

 No questionário inicial a maior parte está concentrada no muito difícil e mais ou menos fácil 

enquanto no questionário final estão concentrados no mais ou memos fácil, no fácil e no 

muito fácil, o que ilustra a diferença o que aconteceu antes da formçao e depois da 

formação.  

 Este facto leva a inferir que é possível inverter-se o quadro das dificuldades que os 

estudantes sentem, introduzindo algumas variáveis novas no programa de formação destes  

futuros professores de Matemática/Física para o 1.º Ciclo. Neste contexto, os resultados 

mostram que há necessidade dos futuros professores terem uma formação adequada que 

permita desenvolver competências didático-matemáticas em atividades que envolvam a 

Álgebra (Tópico de relevo no 1º Ciclo do Ensino Secundário em Angola). 
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5.2. Sugestões para aplicação prática do estudo  

Em função das debilidades, apresentam-se sugestões a ter em consideração na elaboração 

de um novo programa de MEM, tendo em conta o processo de revisão e Adequação 

Curricular em Angola 2018-2025 em curso no País; Alargar o estudo para outras províncias 

envolvidas no projeto;  Projetar ações de formação especificas sobre o Conhecimento 

didático – Matemático aos professores em serviço. 

Assim sendo, para a aplicação prática do estudo desenvolvido, sugere-se a elaboração de um 

novo programa de Metodologia de Ensino de Matemática para o curso de Matemática/Física 

da Escola do Magistério do Namibe, tendo em conta o processo de revisão e Adequação 

Curricular em Angola 2018-2026 em curso no País (ver apendice 7).  

Para o efeito sabe-se que a conceção de um currículo deve partir sempre de uma análise da 

situação real ou de um diagnóstico de uma situação, questionando uma avaliação prévia das 

necessidades de formação em causa – plano macro – situando assim no contexto social e 

cultural em que se insere, tendo em conta o sentido, propósito e função de cada segmento 

do sistema com que se trabalha e seu lugar no sistema curricular global.  

No plano meso e micro, os quais correspondem ao trabalho curricular da escola e dos 

professores, prognostica aquelas situações de aprendizagem organizada não escolar, bem 

como o levantamento e interpretação dos respectivos dados. Esta 1ª fase inclui a definição 

dos objetivos (instrutivos e educativos), gerais e específicos, bem como os conteúdos da 

aprendizagem (Gaspar & Roldão, 2007). 

Na fase da concetualização e implementação da estratégia implicam que se escolhe a forma 

de organizar o trabalho de aprender, o que subentende a mobilização de vários tipos de 

estratégias. Mas ao mesmo tempo, essas estratégias devem ser pensadas para a 

especificidade de cada situação. Portanto, para o professor, trata-se de uma ação 

interventiva e não reprodutiva ou aplicativa.  

Neste contexto, ganha significação a ideia de diferenciação curricular, que mais não é senão 

a consideração de práticas de ensino que representem as experiências de aprendizagem 

únicas para cada estudante. Esta fase é, essencialmente, feita em dois momentos: 1) 

avaliação da aprendizagem adquirida pelos estudantes em função dos objetivos de 

aprendizagem atingidos; 2) avaliação do próprio processo de desenvolvimento curricular, da 

sua perseverança e apropriação (Roldão, 2006).  
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É com base nestes pressupostos que recomendam-se os elementos que criam rotura ao 

programa em vigor e a sugestão do programa de Metodologia de ensino da Matemática para 

o curso de formação de Matemática/Física da Escola de Magistério do Namibe, baseando-se 

no quadro teórico sobre o currículo e sobre as dimensões da idoneidade epistémica, 

cognitiva, mediacional e ecológica.  

 Relativamente a dimensão epistémica – deve se resolver o problema de extensão do 

programa, conforme o consenso tido com o colectivo dos professores em 2017, 

também nesta dimensão deve ser notável a inserção no final itens que trata de 

situações – problema para contextualizar os temas; 

 Quanto a dimensão cognitiva – Sugere-se as horas de orientação tutorial para 

recuperação dos estudantes com debilidades na aprendizagem dos conteúdos 

ministrados, aulas simuladas e momento que um estudante tem de assumir a 

turma durante um periodo letivo; 

 Na dimensão mediacional – Deve ser mantido o tempo de aula de quarenta e cinco 

minutos, mas, deve se fazer a distribuição do tempo necessário para o 

desenvolvimento de cada unidade, temas durante os Trimestres lectivos; 

 No tocante a dimensão ecológica – sugere-se para o novo programa em recorrer as 

suas subcategorias nomeadamente: a abertura a inovações didáticas em termos de 

integração de novas tecnologias e formas de trabalhar dos estudantes; no aspeto 

de adaptação sócio – cultural, sugere-se constar orientações sobre a resolução de 

problemas relacionados com a vivência dos estudantes, ou seja, os conteúdos 

devem fazer ligação com a cultura do estudante. O mesmo programa deve prever a 

educação de valores que promovam a formação de valores democráticos e 

pensamento crítico através da resolução de problemas. 
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Diferença entre o programa em vigor desde 2004 e a proposta do programa Metodologia 

de Ensino de Matemática para o curso de Matemática/Física 

A diferença entre os dois programas é visível na sua estruturação. A proposta do programa 

de Metodologia de Ensino de Matemática que se sugere (apêndice 7), contém mais detalhes 

que poderá facilitar o trabalho de gestão do processo de ensino aprendizagem que 

consequentemente poderá contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e 

aprendizagem na formação de professores de Matemática para o 1.º Ciclo e por fim pode 

servir de modelo para o aperfeiçoamento dos demais programas em uso na escola.  

Estrutura do programa de Metodologia ensino da Matemática do curso de 

Matemática/Física em vigor desde 2004  

O programa de Metodologia ensino da Matemática do curso de Matemática/Física em vigor 

desde 2004 (anexo 3,4 e 5), apresenta a seguinte estrutura: 

• Introdução geral da disciplina; 

• Objectivos gerais da disciplina; 

• Objetivos gerais da Classe, mas não apresenta os objetivos específicos de cada 

tema; 

• Listagem de conteúdos com recurso temporal distribuído de forma geral para 

cada unidade e subunidade sem indicadores metodológicos, não apresenta a 

distribuição temporal para o tratamento metodológico de cada tema; 

• Sugestões Metodológicas foram colocadas de forma geral, não apresenta as 

sugestões metodológicas como se deve trabalhar cada tema; 

• Orienta-se em utilizar como metodológicas: pesquisas bibliográficas, debates, 

observação, pesquisa individual e simulação; 

• Em nenhum momento faz referência do estágio pedagógico dos futuros 

professores, onde dever-se-ia responsabilizar o aluno por uma turma 

conforme orienta o Plano Mestre de Formação de Professores em Angola; 

• Não apresenta as orientações sobre a forma como se deve processar as aulas 

de seminários onde se poderia discutir as principais dificuldades encontradas 

no terreno ou nas escolas de aplicação; 

• Avaliação, os programas de Metodologia de ensino propõe utilizar as seguintes 

modalidade: Avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, laçando mão a 
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instrumentos diversificados, tais como: Testes escritos, pesquisas individuais 

e/ou de grupo, dialogo com os alunos e prova individual em tempo limitado 

(prova do professor ou exame); 

Estrutura do programa de Metodologia de ensino de Matemática sugerido para o curso de 

Formação de professores de Matemática/Física para o 1º Ciclo.  

O novo programa de Metodologia de ensino de Matemática que se sugere-se para o curso 

de Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe (apêndice 6), apresenta a seguinte 

estrutura: 

 Introdução geral  

 Caracterização da disciplina de Metodologia de ensino da Matemática; 

 Visão geral dos conteúdos de Metodologia de ensino de Matemática; 

 Objectivos gerais do Ensino da disciplina de Metodologia de ensino de 

Matemática; 

 Visão geral dos conteúdos em cada classe; 

 Planos temáticos pormenorizados por unidades (conteúdos, objetivos 

específicos e competências básicas a desenvolver nos alunos futuros 

professores de Matemática); 

  Sugestões Metodológicas por unidades de forma detalhada e com indicadores 

de desempenho do aluno; 

 Orienta-se em utilizar também como metodológicas: pesquisas bibliográficas, 

debates, observação, pesquisa individual e simulação; 

 Orienta em pôr em prática a ideia do processo do estágio pedagógico dos 

futuros professores, onde se deve responsabilizar o aluno por uma turma 

conforme orienta o Plano Mestre de Formação de Professores em Angola; 

 Na avaliação, os atuais programas de Metodologia de ensino propõe utilizar as 

seguintes modalidade: Avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, laçando 

mão a instrumentos diversificados, tais como: Testes escritos, pesquisas 

individuais e/ou de grupo, dialogo com os alunos e prova individual em tempo 

limitado (prova do professor ou exame); 

 Bibliografia. 
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O programa de Metodologia de ensino de Matemática que se recomenda neste estudo para 

o curso de Matemática/Física da escola do Magistério do Namibe, de uma forma geral, 

propõem como foco principal as atividades de investigação, formulação e resolução de 

problemas. Dá solução ao problema da listagem de conteúdos. Sugere ainda, como 

instrumentos de avaliação: Provas orais e escrita; Trabalho de Casa, de pesquisa, de grupos, 

práticos, entrevistas, aulas simuladas, relatórios de estágios pedagógicos etc. Para este novo 

programa, o erro do aluno é tido como uma oportunidade e uma boa pista para a superação 

das dificuldades dos mesmos nas aulas de seminários e práticas e pedagógicos (ver apêndice 

7). 
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5.3. Contribuições e implicações do estudo  

Este estudo poderá contribuir para futuras investigações na área do desenho, 

implementação e avaliação  de programas e manuais escolares da referida escola e não só. 

Numa futura investigação poderiam ser concebidos recursos didáticos que 

complementassem ou substituíssem as actividades onde foram verificadas mais lacunas no 

programa de Metodologia de ensino da Matemática.  

Uma perspectiva integrada de formação de professores exige, assim, uma acção integrada de 

medidas educativas a nível macro (políticas e orientações educativas), meso (formação 

inicial e contínua de professores, concepção de infraestruturas, equipamentos e recursos 

didáticos, investigação em educação e em didáctica) e micro (práticas de ensino).  

Neste estudo também, uma das principais contribuições é ter um quadro de referência 

sobre o conhecimento de futuros professores a fim de estarem familiarizados com o 

Conhecimento Didático-Matemático, na Escola do Magistério do Namibe, tendo como base 

as perspectivas do enfoque Ontossemiótico de ensino e instrução matemática.  

Pensa-se de igual modo poder contribuir com esta investigação, não só para o 

enriquecimento da formação pessoal e profissional, mas também para a melhoria da 

qualidade do ensino que se desenvolve na Escola do Magistério do Namibe, particularmente 

em Metodologia de ensino da Matemática e do recurso didático mais usado pelos 

professores nas suas actividades do dia-a-dia. 

Aprecia-se que a investigação realisada é atual, não só pela temática, mas também pela 

metodologia de análise utilizada no estudo, dado que as investigações sobre este tópico são 

poucas ou mesmo não encontrou-se nenhum com o mesmo quadro teórico. A metodologia 

de análise mostrou-se, também, produtiva para o desenvolvimento desta investigação. A 

metodologia implementada na análise dos programas, é semelhante à utilizada na análise de 

livros de texto e de outros documentos, baseando-se nos fundamentos teóricos propostos 

pelo enfoque Ontossemiótico, que tem-se mostrado muito produtiva para analisar o 

processo de ensino, podendo ser utilizada para estudar outras noções. 
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Numa futura investigação poderiam também ser concebidos recursos didáticos que 

complementassem ou substituíssem as actividades onde foram verificadas mais lacunas do 

programa analisado. Uma vez que em Angola, o ensino da matemática começou desde há 

muito tempo a debater com problemas no que tange com os Programas das disciplinas, 

colocando questões e levantando reflexões que podem contribuir para uma melhoria dos 

processos de concepção e de utilização deste material didático.  

Nesta mesma linha de formação de professores, considera-se como outra contribuição, a 

implementação de um processo de formação que contemple o desenvolvimento do pendor 

Conhecimento Didático-Matemático e cujo objetivo é proporcionar aos professores 

formação oportunidades de desenvolver habilidades de análise para a identificação de 

traços algébricos em atividade matemática no 1.º Ciclo. O fornecimento de orientações aos 

professores em formação para a identificação de níveis de algebrização na prática 

matemática implica avanços para a integração da proposta nas salas de aula do ensino no 

1.º Ciclo, pois que, o desenvolvimento sustentável e sustentado das sociedades, carece de 

indivíduos com uma educação e formação que os torne competentes e criativos. 

Por último, julga-se que há necessidade de uma intervenção urgente, no sentido de se 

corrigir por parte de quem de direito, os principais problemas existentes no processo de 

formação de professores de Matemática/Fisica. Para o efeito, o desafio é continuar e 

aprofundar o trabalho de investigação e o desenvolvimento de instrumentos e metodologias 

de avaliação de programas e manuais escolares de modo a dotar os professores de meios 

necessários à realização de decisões no momento da adoção de instrumentos de trabalho no 

seu dia-a-dia profissional. 
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5.4.  Limitações do estudo  

Tal como em qualquer outro trabalho de investigação, o presente estudo confrontou-se com 

algumas limitações. A primeira limitação foi o tempo relativamente curto para a 

operacionalização da recolha de dados, o que teve, por si só, algumas implicações a nível da 

seleção das técnicas de recolha de dados. Por exemplo, tendo em conta as questões de 

investigação levantadas, seria pertinente o recurso à observação de uma sequência de aulas 

dos professores, com vista a obter um quadro ainda mais completo das suas práticas 

lectivas.  

Outra limitação com que nos defrontámos ao longo deste processo prendeu-se com o tipo 

de interação que muitas vezes se produziu entre o investigador e os participantes, tanto 

professores como estudantes, já que durante a aplicação dos questionários o investigador 

era, simultaneamente, encarado como “o professor e colega” e como “o investigador”. Esta 

situação nem sempre foi de fácil gestão, principalmente quando se objectiva o mínimo de 

influência possível sobre as reacções e respostas dos participantes. Não obstante a isto, a 

realização deste estudo permitiu chegar a algumas conclusões, dando resposta as questões 

levantadas, como mais adiante se poderá verificar. 

Por outro lado, reconhecemos a natureza limitada de nossa pesquisa quanto à não exaustão 

da colheita de tarefas de pesquisa. Também não foi possível realizar um outro estudo de 

caso com estudantes finalistas de 2018 e 2019, o que teria permitido um acompanhamento 

detalhado de seus modos de abordar problemas e do processo de evolução de competências 

na identificação de objetos algébricos, no sentido de aumentarem os níveis de 

Conhecimentos Didático-Matemático dos futuros professores de Matemática/Fisica.Por 

outro lado, não foi possível realizar um outro estudo de caso com estudantes de outras 

províncias que implementaram o Plano Mestre de Formaçao de Professores em Angola, o 

que permitiria conhecer o que mudou na realidade destas províncias. 
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5.5. Sugestão para futuras investigações  

Após a apresentação global dos resultados e das implicações do presente estudo e como 

sistematização, destacam-se a seguir as principais sugestões para futuras investigações. 

Sugere-se inicialmente alargar o estudo às outras províncias que implementaram o Plano 

Mestre de Formaçao de Professores em Angola. 

 O planeamento e a implementação de um ensino de qualidade no 1.º Ciclo do ensino 

secundário exigem que os futuros professores a serem colocados neste nível tenham um 

sistema de Conhecimento Didático-Matemático aceitável, para tal, é necessário projectar-se 

ações formativas específicas que abordem os diferentes componentes desta formação 

(Godino, 2009). Esta é uma linha de pesquisa iniciada neste trabalho, uma vez que no futuro 

concentrar-se-á em alguns aspetos do conhecimento comum e avançado do conteúdo e em 

um aspeto parcial do conhecimento especializado do conteúdo referente à faceta epistémica 

do mesmo (reconhecimento de objetos algébricos e níveis de algebrização). 

Da mesma forma, questões relacionadas ao conhecimento sobre erros, dificuldades, 

conflitos de aprendizagem (faceta cognitiva do conhecimento de conteúdo especializado) e 

aspectos afectivos devem ser levados em consideração em novas pesquisas. Mais 

especificamente, será necessário ir-se mais a fundo em duas direcções: 

 Construção de instrumentos para avaliar o grau de compreensão e domínio dos 

professores em formação sobre o Conhecimento Didático-Matemático. O 

questionário descrito no capítulo 3, da tese e aplicado a uma amostra de alunos 

angolanos da escola do Magistério do Namibe, basicamente avalia aspectos do 

conhecimento didático-matemático, é insuficiente para avaliar os diferentes 

componentes desse conhecimento. Portanto, é necessário projectar-se novos 

instrumentos mais sistemáticos que permitam avaliar todas as categorias e tipos 

de conhecimentos específicos que os alunos têm para serem professores. 

 Estender as experiências de treinamento sobre o Conhecimento Didático-

Matemático aos professores em exercício de funções no 1.º Ciclo do Ensino 

Secundário, nos seminários e treinamentos pedagógicos que se realizam na 

província de quinze em quize dias durante cada ano lectivo. 
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Por outro lado, pretende-se apostar na análise e elaboração de recursos didáticos, bem 

como nas possíveis mudanças a introduzir nas atividades incluídas nos textos, realizando 

para o efeito ações formativas para os professores de Matemática e Metodologia de Ensino 

da Matemática da Escola do Magistério do Namibe.  

Da mesma forma, uma vez que os alunos estejam familiarizados com as características dos 

níveis elementares de álgebra e de algebrização da atividade matemática, de geometria e de 

estatística, é possível propôr o desenvolvimento de unidades didáticas orientadas para a 

promoção do sentido algébrico, geométrico e estatística nos diferentes níveis do ensino 

como Ensino Primário, 1.º Ciclo do ensino secundário e 2.º Ciclo do Ensino Secundário geral 

e Formação de Professores. Ao desenvolver essas unidades didáticas, é possível mobilizar as 

diferentes facetas e componentes da Conhecimento Didático-Matemático e Raciocínio 

Algébrico Elementar, de modo que elas possam ser um valioso recurso instruccional, 

especialmente se os alunos tiverem a oportunidade de implementar tais unidades nas 

escolas durante os períodos de estágio pedagógicos. 

Tendo em conta que este estudo poderá contribuir para futuras investigações na área da 

análise da idoneidade didática dos programas e manuais escolares entre outros materiais, 

numa futura investigação poderiam ser concebidos mais recursos didáticos que 

complementassem ou substituíssem as actividades onde foram verificadas mais lacunas nos 

programas analisados.  

Por outro lado, fazendo uma reflexão sobre o impacto do plano Mestre de Formação de 

Professores em Angola, na formação inicial de docentes de Matemática para o 1.º Ciclo, na 

Escola de Magistério do Namibe, considerou-se que na formação levado acabo no período 

2008-2018, não cumpriu-se com as orientações previstas no eixo 8 (ver gráfico 1).  

De acordo com Godino, et al. (2013), um programa de formação de professores deveria 

incluir situações que levassem o estudante, futuro professor, a desenvolver competências 

profissionais, o que não aconteceu com o programa analisado. No entanto a análise do 

programa de Metodologia do Ensino da Matemática, mostrou que a didática dos conteúdos 

específicos na foi contemplada, bem como a resolução de problemas para o 

desenvolvimento de competências fundamentais para a qualidade de ensino e 

aprendizagem da Matemática, também não foi contemplado. 
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Assim, para reflexão, deixa-se um conjunto de questões que poderão contribuir para uma 

agenda no futuro da investigação em Angola, no que respeita à formação inicial de 

professores: 

 Será que a falta de monitorização das orientações expressas no eixo de 8 do 

Plano Mestre de Formação de Professores em Angola contribuiu nas práticas 

existentes actualmente no curso de formação de professores de 

Matemática/Física para o 1º Ciclo do Ensino Secundário na Escola do 

Magistério do Namibe?  

 Será que a implementação do Plano Mestre de Formação de Professores em 

Angola, foi feito da mesma forma nas outras províncias envolvidas no 

projecto? 
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Apêndices 

 
Apêndice 1: Questionário de recolha de opinião sobre o Plano Mestre na Formação inicial de 
Professores de Matemática para o 1º Ciclo no Namibe – CapiÍtulo 3  
 
 

 

Departamento de Educação e Psicologia 

Doutoramento em Didáctica de Matemática 

Questionário de recolha de opinião sobre o Plano Mestre na Formação inicial de 
Professores de Matemática para o 1º Ciclo no Namibe 

 
Estimado(a) professor(a),   
O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Formação de Quadros, está 

preocupado com o processo de avaliação da qualidade de cada curso de Formação Inicial de 

técnicos Médios docentes, na sua dimensão avaliação interna e externa. 

 O trabalho que pretendemos realizar visa avaliar o impacto do plano Mestre de Formação 

de Professores em Angola implementado, no contexto da formação inicial de professores de 

Matemática para o 1.º Ciclo do ensino secundário no Namibe - Angola período 2008 - 2016. 

Assim solicitamos que responda ao questionário em anexo, pois a sua colaboração revela-se 

particularmente importante, uma vez que, da sinceridade e ponderação das suas respostas, 

depende a validade desta avaliação. 

Pedimos-lhe que responda, individualmente, ao questionário, de acordo com as instruções 

em anexo. Para garantir o seu anonimato, coloque o inquérito no envelope, que deverá ser 

entregue, fechado, a mim ou a Secretaria pedagógica da escola. 

 

Muito obrigado pela colaboração.    
(Luís Kamuele) 
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INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 
Este questionário é constituído por perguntas de diferentes tipos. Para facilitar o seu 
preenchimento proceda da seguinte forma: 

E. Nas perguntas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.6. com várias alternativas,  

F. Nas perguntas 2.4, 2.5 (a, b, c, d, e, f) e 3.5 com alternativas SIM/NÃO, deverá 

assinalar com [X] uma – e só uma - das possibilidades.  

G. Nas perguntas 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8,4.1,4.2,4.3 e 4.4 com a escala 1 [  ]   

2[  ]    3[  ]  4[  ]   5[  ], assinale com     [ X ], apenas o nível que melhor corresponda à 

sua opinião.  

Tenha em atenção que os níveis 1 e 5 se identificam com os dois extremos da escala 

(1 discordo Totalmente; 2 Discordo; 3 Nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 

concordo totalmente), posicionando-se todos os outros em intervalos regulares e 

sendo o 3 considerado ponto médio. 

H. Em cada uma das questões 3.3, 3.6 e 3.6 exprima a sua opinião sobre: 

- Aspectos que queira aprofundar, relativamente a temática das questões anteriores 

que a antecedem; 

-Aspectos que considere não ter sido contemplados nas questões sobre a mesma 

temática 

Caso tenha sido outros colegas os responsáveis por algumas áreas contempladas no 
questionário, solicite a sua colaboração para responder as questões referentes às 
respectivas áreas. Por favor procure responder às respostas que exigem uma resposta mais 
desenvolvida.  
1. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

1.1- IDADE (até Janeiro de 2017) 

- Menos de 26 anos                                              ☐ 

- De 26 a 35 anos                                                 ☐ 

- De 36 a 45 anos                                                 ☐ 

- De 46 a 55 anos                                                 ☐ 

- Mais de 55 anos                                                 ☐ 
 
1.2- SEXO 

Feminino ☐ 

Masculino ☐ 
 
1.3- HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 

Bacharel ☐ 

Licenciado ☐ 

Mestre ☐ 

Doutorado ☐ 
Outra(s) (especifique) 
______________________________________________________________________  
Instituição onde adquiriu as habilitações literárias: _____________________________ 



223 
 

1.4- SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

Quadro de Nomeação Definitiva de Escola ☐  

Quadro de Nomeação Provisória ☐ 

Professor contratado ☐  
Outra. Qual? _________________________________________________________  
1.5- TEMPO DE SERVIÇO (até Janeiro de 2017) 

- Menos de 6 anos ☐ 

- De 6 a 10 anos ☐ 

- De 11 a 15 anos ☐ 

- De 16 a 20 anos ☐ 

- Mais de 20 anos ☐ 
1.6. EXPERIÊNCIA COM A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 
1.6.1. Anos de trabalho na Formação Inicial de Professores de Matemática (até Janeiro de 
2017) 

- Menos de 5 anos ☐ 

- De 6 a 10 anos ☐ 

 - De 11 a 15 anos ☐ 

- De 16 a 20 anos ☐ 

- Mais de 20 anos ☐ 
 
1.6.2. Classes que já leccionou no período 2008-2016:  

10.ª Classe ☐  

11.ª Classe ☐  

12.ª Classe ☐  

13.ª Classe ☐ 
 
1.6.3. Disciplinas que já leccionou no período 2008-2016:  

Matemática ☐ 

Prática Seminário e Estágio Pedagógico ☐ 

Metodologias de ensino da Matemática ☐  
Acompanhante dos alunos nas Prática Seminário e Estágios Pedagógicos nas escolas de 

Aplicação ☐ 
 
2. ASPECTOS DO PLANO MESTRE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM ANGOLA (PMFPA) 

2.1. De modo geral, o Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, está 
organizado de forma a: (1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo nem 
discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 
 

Item Forma de organização do PMFPA 1 2 3 4 5 

2.1.1 Orientar a prática pedagógica      

2.1.2 Privilegiar o desenvolvimento de capacidades, aptidões, 
atitudes e valores… 
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2.2. As orientações expressas no Plano Mestre de Formação de professores, no contexto de 

Formação Inicial de Professores de Matemática para o 1.º Ciclo (Assinale com [X] apenas 

uma resposta em cada línea, de acordo com a seguinte convenção): (1 Discordo 

totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo 

totalmente). 

 

Item Orientações expressas no PMFPA 1 2 3 4 5 

2.2.1 Estão claramente formuladas      

2.2.2 Apoiam a prática pedagógica      

2.2.3 São exequíveis      

 
2.3. O Plano Mestre de Formação de Professores em Angola, no contexto de Formação Inicial de Professores de 

Matemática para o 1.º Ciclo adequa-se (Assinale com [X] apenas uma resposta em cada alínea, de acordo 

com a seguinte convenção): (1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 

Concordo; 5 Concordo totalmente). 

 

Item O PMFPA adequa-se 1 2 3 4 5 

2.3.1 Ao nível etário dos alunos      

2.3.2 As necessidades dos alunos      

2.3.3 Ao perfil do aluno no final do 1.º ciclo      

2.3.4 Ao meio sociocultural      

2.3.5 Ao desenvolvimento de projetos/actividades integradoras      

2.3.6 Às necessidades de Formação de professores para o 1º ciclo      

 
2.4. Durante o período 2008-2016, teve à sua disposição material de apoio ao processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos (Guias Metodológicos, Manuais…)? Sim ☐     Não 

☐ 

2.5. Os novos programas elaborados para a Formação Inicial de Professores de Matemática 
para o 1.º Ciclo do Ensino Secundário, estão organizado de forma a: 

a) Possibilitar uma fácil consulta….Sim ☐ Não ☐ 

b) Orientar a sua prática pedagógica… Sim ☐ Não ☐ 

c) Ser exequíveis no tempo previsto? ……. Sim ☐ Não ☐ 

d) Reforçar as actividades de superação pedagógicas…. Sim ☐ Não ☐ 

e) Valorizar as aprendizagens relativas ao domínio de competências básicas para 

desenvolver eficientemente o processo docente educativo em sala de aula Sim…. ☐ Não 

☐ 

f) Privilegiar as actividades de descoberta e conhecimento das dificuldades que se enfrenta 

no dia-a-dia…. Sim ☐ Não ☐ 
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3. ASPECTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MESTRE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

EM ANGOLA NO NAMIBE 

3.1 Assinale com um [X] o nível de importância que deu aos factores, relativos ao 

conhecimento de conteúdos, que estiveram presentes nas suas práticas pedagógicas: (1 

Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 

Concordo totalmente). 

Item Nível de importância que se deu na fase de implementação do PMFPA 
na disciplina de Matemática o factor 

1 2 3 4 5 

3.1.1 Resolução de actividades usando diferentes representações      

3.1.2 Explicação e justificação de soluções de tarefas       

3.1.3 Identificação de ligações com outros temas matemáticos      

3.1.4 Identificação de ligações com outras disciplinas (além da matemática)      

3.1.5 Possíveis generalizações de actividades      

 
3.2 Indique o seu grau de concordância em cada uma das seguintes afirmações (Assinale 

com [X] apenas uma resposta em cada alínea, de acordo com a seguinte convenção): (1 

Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 

Concordo totalmente). 

Item  Grau de concordância em cada uma das seguintes afirmações 1 2 3 4 5 

3.2.1 Os seus alunos ficam interessados pela matemática quando resolvem 
muitos exercícios repetitivos 

     

3.2.2 Os seus alunos ficam interessados pela matemática quando o professor 
mostra como se faz os exercícios 

     

3.2.3 Os seus alunos ficam interessados pela matemática quando, descobrem 
por eles próprios os conceitos 

     

3.2.4 Os seus alunos ficam interessados pela matemática quando, resolvem 
problemas relacionados com o seu dia-a-dia 

     

3.2.5 Os seus alunos ficam interessados pela matemática quando, expõem e 
discutem as suas ideias e as dos outros 

     

3.2.6 Os seus alunos ficam interessados pela matemática quando, trabalham 
com os seus colegas, em pares ou pequenos grupos 

     

3.2.7 Os seus alunos ficam interessados pela matemática quando, trabalham 
individualmente 

     

 
3.3.  Indique os principais temas dos programas de matemática implementados onde os 

alunos   tiveram maiores dificuldades de aprendizagem  

10.ªClasse___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
11.ªClasse____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
12.ª Classe _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
13.ª Classe _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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3.4. Assinale com X o nível de utilidade para a sua prática pedagógica dos seguintes aspectos 
considerados no programa: (1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo nem 
discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 
Item  Nível de utilidade para a prática pedagógica dos seguintes aspectos 

considerados no programa 
1 2 3 4 5 

3.4.1 - Princípios gerais de orientação metodológica      

3.4.2 - Indicações para a planificação de situações de ensino/aprendizagem      

 
3.5. O programa proposto na formação Inicial de professores de Matemática para o 1.º ciclo 

é exequível no tempo previsto? Sim ☐ Não ☐                  
3.6. Gostaríamos ainda de saber a sua opinião sobre ASPECTOS GERAIS dos programas de 
Matemática da Escola de Magistério, nomeadamente no que se refere á sua organização e 
adequação, e à utilidade das indicações metodológicas. (utilize o verso da folha, caso seja 
necessário) 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
3.7. Assinale com um [X] o nível de importância de cada uma das funções que os 

materiais de apoio podem desempenhar nas aprendizagens matemáticas dos alunos, 

futuros professores para o 1.º Ciclo do Ensino Secundário: (1 Discordo totalmente; 2 

Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 

Item  Nível de importância que se dá a função do material de apoio 
na aprendizagem dos alunos 

1 2 3 4 5 

3.7.1 Facilitadores de aquisição de conhecimentos.      

3.7.2 Descoberta de conhecimentos matemáticos      

3.7.3 Consolidação de conhecimentos matemáticos.      

3.7.4 Avaliação de conhecimentos matemáticos      

3.7.5 Concretização de conhecimentos abstractos.      

3.7.6 Motivação para as aprendizagens matemáticas.      

3.7.7 Proporcionarem aprendizagens matemáticas activas.      

3.7.8 Promoverem o desenvolvimento cognitive      

 

3.8. Assinale com um [X] o nível de importância dos factores que podem ter condicionado 

a consecução das orientações expressas no Plano Mestre de Formação de Professores 

em Angola no contexto de Formação Inicial de Professores de Matemática para o 1.º 

Ciclo: (1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 

Concordo totalmente). 

Item Factores que podem ter condicionado a consecução das 
orientações do PMFPA 

1 2 3 4 5 

3.8.1 Características específicas dos estudantes      

3.8.2 Falta de espaços/instalações      

3.8.3 Falta de recursos didácticos      

3.8.4 Inadequação de materiais didácticos      

3.8.5 Falta de tempo      

3.8.6 Falta de formação dos professores      

3.8.7 Características específicas dos estudantes      

3.8.8 Outros que considere importantes (especifique) ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 

 



227 
 

3.9. Indique as principais dificuldades enfrentadas no processo de implementação do 

Plano Mestre de Formação de Professores em Angola no contexto da Formação Inicial de 

Professores de Matemática para o 1.º Ciclo? (utilize o verso da folha, caso seja 

necessário)  

________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

4. ASPECTOS RELACIONADOS COM A PRÁTICA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA  
4.1.  De uma forma geral, como prepara as suas aulas? (Assinale com [X] apenas uma 

resposta em cada alínea, de acordo com a seguinte convenção): (1 Discordo totalmente; 

2 Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 

Item  Forma como prepara as suas aulas 1 2 3 4 5 

4.1.1 Individualmente      

4.1.2 Com colegas da escola que leccionem a mesma classe      

4.1.3 Com outros colegas da escola      

4.1.4 Com colegas de outras escolas      

 

4.2. Para cada uma das situações de trabalho na sala de aula apresentadas a seguir, 

assinale a frequência com que as explora nas suas aulas. (Assinale com [X] apenas uma 

resposta em cada alínea, de acordo com a seguinte convenção): (1 Discordo totalmente; 

2 Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 

Item  Frequência com que explora nas suas aulas 1 2 3 4 5 

4.2.1 Exercícios       

4.2.2 Problemas       

4.2.3 Exposição pelo professor       

4.2.4 Trabalho com situações da realidade       

4.2.5 Discussão entre alunos       

4.2.6 Actividades de exploração       

4.2.7 História da Matemática       

4.2.8 Trabalho individual       

4.2.9 Trabalho de grupo       

4.2.10 Trabalho de pares       
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4.3. Para cada um dos materiais apresentados a seguir, assinale a frequência com que os 

utiliza nas suas aulas: (Assinale com o [X] apenas uma resposta em cada alínea, de 

acordo com a seguinte convenção): (1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo 

nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 

Item  Frequência com que utiliza nas suas aulas 1 2 3 4 5 

4.3.1 Manual do aluno      

4.3.2 Materiais manipuláveis      

4.3.3 Computador      

4.3.4 Fichas de trabalho do próprio professor      

4.3.5 Fichas de trabalho de outros professores      

4.3.6 Quadro preto, branco ou verde      

4.3.7 Compilação de textos ou de fascículos        

4.3.8 Trabalhos dos alunos      

4.3.9 Outros materiais (especifique quais) ---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.4. Para cada um dos seguintes instrumentos de avaliação, assinale a frequência com 

que os utiliza nas suas aulas: (Assinale com o [X] apenas uma resposta em cada alínea, de 

acordo com a seguinte convenção): (1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo 

nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 

Item Frequência com que utiliza como instrumentos de avaliação 1 2 3 4 5 

4.4.1 Testes escritos      

4.4.2 Fichas de trabalho      

4.4.3 Registo de observações      

4.4.4 Portefólio      

4.4.5 Trabalhos de casa       

4.4.6 Trabalhos de grupo       

4.4.7 Cadernos diários dos alunos      

4.4.8 Outros instrumentos (especifique quais) -------------------------------------------------------------------------- 

FIM  
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Apêndice 2: Quadros dos resultados obtidos no questionário recolha de opinião aplicado aos professores paraticipantes no estudo- Capítulo 
4 
Apêndice 2.1: Unidades de análise do questionário de recolha de opinião aos professores  
 
Unidade de análise 1: Aspectos do plano mestre de formação de professores em Angola, no contexto da formação inicial de professores de Matemática para o 1º Ciclo (1 

Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 

 

Categorias Subcategorias 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Sem 
Opção 

% 

2.1 Forma de 
organização do 
PMFPA  

1.Se Orienta a prática pedagógica 0 0% 1 5.8 % 5 29.4% 7 41.1% 1 5.8 % 3 17.6% 

2. Se Privilegia o desenvolvimento de 
capacidades, aptidões, atitudes e 
valores… 

0 0% 0 0% 7 41.1% 7 41.1% 3 17.6% 0 0% 

2.2. 
Orientações 
expressas no 
PMFPA 

1. Se estão claramente formuladas 1 5.8 % 3 17.6
% 

5 29.4% 6 35.2% 2 11.8% 0 0% 

2. Se apoiam a prática pedagógica 0 0% 2 11.8
% 

5 29.4% 7 43.8% 1 5.8 % 2 11.8% 

3. Se são exequíveis 1 5.8 % 2 11.8
% 

7 41.1% 2 11.8% 3 17.6% 2 11.8% 

2.3. Adequação 
do PMFPA 

1. Ao nível etário dos alunos 2 11.8
% 

0 0% 3 17.6% 11 68.8% 0 0% 1 5.8 % 

2. As necessidades dos alunos 0 0% 3 17.6
% 

3 18.8% 8 47.0% 3 17.6% 1 5.8 % 

3. Ao perfil de entrada do aluno na 
Escola de Magistério  

0 0% 1 5.8 % 5 29.4% 6 35.2% 3 17.6% 2 11.8% 

4. Ao meio sociocultural 0 0% 2 11.8
% 

8 47.0% 5 29.4% 0 0% 2 11.8% 

5. Ao desenvolvimento de 
projetos/actividades integradoras 

0 0% 2 11.8
% 

5 29.4% 8 50% 1 5.8 % 1 5.8 % 

6. Às necessidades de formação de 
Professores para o I Ciclo. 

1 5.8 % 2 11.8
% 

4 23.5% 5 29.4% 5 29.4% 0 0% 

 
Fonte: Elaboração próprio 
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Unidade de análise 2: Aspectos da implementação do plano mestre de formação de professores em Angola no Namibe  

 

Quadro 2.1. Nível de importância que se deu na fase de implementação do PMFPA na disciplina de Matemática o factor (1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem 

concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 

 

Subcategorias 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Sem 
opção 

% 

1. Resolução de actividades usando diferentes 
representações,   

1 5.9 % 3 17.6% 5 31.3% 5 31.3% 2 11.8% 1 5.9 % 

2. Explicação e justificação de soluções de 
tarefas, 

0 0% 2 11.8% 5 31.3% 6 35.3% 4 23.5% 0 0% 

3. Identificação de ligações com outros temas 
matemáticos, 

0 0% 2 11.8% 5 31.3% 4 23.5% 4 23.5% 2 11.8% 

4. Identificação de ligações com outras 
disciplinas (além da matemática), 

0 0% 4 23.5% 3 17.6% 4 23.5% 4 23.5% 2 11.8% 

5. Possíveis generalizações de actividades 0 0% 3 17.6% 6 35.3% 6 35.3% 1 5.9 % 1 5.9 % 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 2.2. Os alunos ficam interessados pela matemática 

 

Subcategorias 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Sem opção % 

1. Quando resolvem muitos exercícios 
repetitivos  

3 17.6
% 

6 35.3% 2 11.8% 3 17.6% 2 11.8% 1 5.9 % 

2. Quando o professor mostra como se faz os 
exercícios 

0 0% 4 23.5% 4 23.5% 7 41.2% 2 11.8% 0 0% 

3. Quando descobrem por eles próprios os 
conceitos 

1 5.9 % 0 0% 2 11.8% 8 47.1% 5 31.3% 1 5.9 % 

4. Quando resolvem problemas relacionados 
com o seu dia-a-dia 

0 0% 1 5.9 % 0 0% 6 31.3% 9 56.3% 1 5.9 % 

5. Quando expõem e discutem as suas ideias e 
as dos outros 

0 0% 0 0% 3 17.6% 8 47.1% 5 29.4% 1 5.9 % 

6. Quando trabalham com os seus colegas, em 0 0% 0 0% 6 35.3% 9 52.9% 1 5.9 % 1 5.9 % 
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pares ou pequenos grupos 

7. Quando trabalham individualmente 1 5.9 % 4 23.5% 6 35.3% 4 23.5% 1 5.9 % 1 5.9 % 

 
Nível de utilidade para a prática pedagógica aos aspectos (1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 

 

Categorias Subcategorias 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

3.4. Nível de 
utilidade para a 
prática pedagógica 
aos aspectos 

1 Os princípios gerais de orientação 
metodológica 

0 0% 1 5.9% 4 23.5% 10 58.8% 2 11.8% 

2. As indicações para a planificação de situações 
de ensino/aprendizagem 

0 0% 1 5.9% 2 11.8% 9 52.9% 5 29.4% 

Fonte: Elaboração propria 

Quadro 2.3. Nível de importância que os professores implementadores dão a função do material de apoio na aprendizagem dos alunos 

(1 Discordo totalmente; 2 Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 

 

Dimensão Subcategorias 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Sem 
Opção 

% 

3.7. Nível de 
importância que se dá 
a função do material 
de apoio na 
aprendizagem dos 
alunos 

1. Como Facilitadores de aquisição de 
conhecimentos nas aprendizagens 
matemáticas dos alunos, futuros 
professores para o 1.º Ciclo 

0 0% 1 6.3% 2 6.3% 9 56.3% 4 25% 1 6.3% 

2. Para a descoberta de conhecimentos 
matemáticos nas aprendizagens 
matemáticas dos alunos 

1 6.3% 0 0% 2 6.3% 9 56.3% 3 18.8% 2 12.5% 

3. Na Consolidação de conhecimentos 
matemáticos dos alunos 

1 6.3% 0 0% 3 18.8% 5 25% 6 37.5% 2 12.5% 

4. Na avaliação de conhecimentos 
matemáticos 

1 6.3% 2 12.5% 0 0% 8 43.8% 4 25% 2 12.5% 

5. Na Concretização de conhecimentos 
abstractos. 

1 6.3% 2 12.5% 4 25% 2 6.3% 6 37.5% 2 12.5% 

6. Na Motivação para as aprendizagens 
matemáticas dos futuros professores 
para o 1.º Ciclo 

1 6.3% 1 6.3% 1 6.3% 6 31.3% 6 37.5% 2 12.5% 

7. Para proporcionarem aprendizagens 0 0% 1 6.3% 2 12.5% 6 31.3% 6 37.5% 2 12.5% 
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matemáticas activas 

8. Para promoverem o desenvolvimento 
cognitivo 

0 0% 0 0% 1 6.3% 6 31.3% 9 56.3% 1 6.3% 

3.8. Factor que 
provavelmente tenha 
condicionado a 
consecução das 
orientações expressa 
no PMFPA, no 
contexto da FI de 
professores de 
Matemática 

1. Características específicas dos 
estudantes  

1 6.3% 3 18.8% 6 37.5% 3 18.8% 3 12.5% 1 6.3% 

2. Falta de espaços/instalações 0 0% 4 25% 2 12.5% 6 37.5% 3 12.5% 2 12.5% 

3.Falta de recursos didácticos 0 0% 2 12.5% 2 12.5% 6 37.5% 6 31.3% 1 6.3% 

4. Inadequação de materiais didácticos 1 6.3% 1 6.3% 3 18.8% 3 18.8% 6 31.3% 3 18.8% 

5. Falta de tempo 1 6.3% 6 37.5% 4 25% 1 6.3% 3 12.5% 2 12.5% 

6. Falta de formação dos professores   1 6.3% 5 31.3% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.3% 2 6.3% 

7. Outros que considere importantes 1 6.3% 6 37.5% 2 12.5% 4 25% 2 6.3% 2 12.5% 

8.sem Opção       1 6.3%   15 93.7% 

Fonte: Elaboração própria 

Unidade de análise 3: Aspecto relacionados com a prática dos formadores de formadores de matemática na fase de implementação do PMFPA (1 Discordo totalmente; 2 

Discordo; 3 nem concordo nem discordo; 4 Concordo; 5 Concordo totalmente). 

 

Dimensão Subcategorias 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Sem 
Opção 

% 

4.1. Forma como o 
formador dos formadores 
prepara as suas  aulas 

1. Individualmente 0 0% 0 0% 0 0% 10 58,82% 6 37.5% 1 6.3% 

2. Com colegas da escola que 
leccionem a mesma classe. 

2 12.5% 4 25% 5 25% 5 31.3% 1 6.3% 0 0% 

3. Com outros colegas da escola 6 37.5% 3 18.8% 4 18.8% 3 18.8% 0 0% 1 6.3% 

4. Com colegas de outras 
escolas 

10 62.5% 3 18.8% 2 6.3% 1 6.3% 0 0% 1 6.3% 

4.2. Frequência com que o 
formador dos formadores 
explora nas suas aulas 

1. Exercícios  0 0% 0 0% 0 0% 8 43.8% 8 50% 1 6.3% 

2. A resolução de Problemas 0 0% 1 6.3% 7 37.5% 6 37.5% 2 0% 1 6.3% 

3. A exposição pelo professor 1 6.3% 4 25% 6 31.3% 4 25% 1 6.3% 1 6.3% 

4. O trabalho com situações da 
realidade 

0 0% 2 12.5% 7 37.5% 7 43.8% 0 0% 1 6.3% 

5. A discussão entre alunos 0 0% 3 12.5% 1 6.3% 10 62.5% 1 6.3% 2 12.5% 

6. As actividades de exploração 1 6.3% 4 18.8% 7 43.8% 4 25% 0 0% 1 6.3% 

7. A História da Matemática 4 25% 6 31.3% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 3 18.8% 

8. Trabalho individual 1 6.3% 2 6.3% 2 12.5% 9 56.3% 2 12.5% 1 6.3% 
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9. Trabalho de grupo 1 6.3% 2 6.3% 2 12.5% 7 43.8% 4 25% 1 6.3% 

10. Trabalho de pares 4 25% 4 18.8% 3 18.8% 2 12.5% 3 18.8% 1 6.3% 

4.3. Frequência com que o 
formador dos formadores 
utiliza nas suas aulas  

1. Manual do aluno 8 50% 1 0% 2 12.5% 4 25% 1 6.3% 1 6.3% 

2. Materiais manipuláveis 4 25% 5 25% 0 0% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 

3. Computador 5 31.3% 4 18.8% 4 25% 1 6.3% 0 0% 3 18.8% 

4. Fichas de trabalho do próprio 
professor 

3 18.8% 2 6.3% 4 25% 5 31.3% 1 6.3% 2 12.5% 

5. Fichas de trabalho de outros 
professores 

8 50% 4 18.8% 0 0% 2 12.5% 0 0% 3 18.8% 

6. Quadro preto, branco ou 
verde 

0 0% 1 6.3% 0 0% 5 25% 10 62.5% 1 6.3% 

7. Compilação de textos ou de 
fascículos   

2 12.5% 3 18.8% 2 6.3% 6 37.5% 3 18.8% 1 6.3% 

8. Trabalhos dos alunos 2 12.5% 5 25% 2 12.5% 5 31.3% 1 6.3% 2 12.5% 

9. Outros materiais           17 100% 

4.4. Frequência com que o 
formador dos formadores 
utiliza nas aulas como 
instrumentos de avaliação 

1. Os testes escritos 0 0% 0 0% 2 6.3% 6 37.5% 8 50% 1 6.3% 

2. Fichas de trabalho 1 6.3% 6 31.3% 3 18.8% 3 18.8% 0 0% 4 25% 

3. Registo de observações 2 12.5% 2 6.3% 4 25% 6 37.5% 1 6.3% 2 12.5% 

4.Portefólio 5 31.3% 3 12.5% 4 25% 1 6.3% 1 6.3% 3 18.8% 

5. Trabalhos de casa 1 0% 0 0% 2 12.5% 6 37.5% 7 43.8% 1 6.3% 

6. Trabalhos de grupo 0 0% 1 6.3% 4 18.8% 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 

7. Cadernos diários dos alunos 2 12.5% 2 6.3% 6 37.5% 5 31.3% 0 0% 2 12.5% 

8. Outros instrumentos     1 6.3%     16 93.7% 

 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Análise de aspectos relacionados com o conhecimento que tinham os professores 

implementadores sobre o PMFPA 

 

Quadro 3.1.1. Opinião dos professores sobre a forma de organização do PMFPA 

 

Categorias  fa

 
da 
escala 
1 e 2 

%  fa

 
da 
escala 
3 e x 

%  fa

 
da 
escala 
4 e 5 

% 

1.Se Orienta a prática 
pedagógica 

1 5.88% 8 47,06
% 

8 47,06% 

2. Se Privilegia o 
desenvolvimento de 
capacidades, aptidões, atitudes 
e valores… 

0 0% 7 41,2% 10 58,82% 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 3.1.2. Opinião dos professores sobre as orientações expressas no PMFPA 

 

Subcategorias  fa

 
da 
escala 
1 e 2 

%  fa

 
da 
escala 
3 e x 

%  fa

 
da 
escala 
4 e 5 

% 

1. Se estão claramente 
formuladas 

4 23,53
% 

5 29,41
% 

8 47,06% 

2. Se apoiam a prática 
pedagógica 

2 11,74
% 

7 41,2% 8 47,06% 

3. Se são exequíveis 3 17,65
% 

9 52,94 5 29,41% 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 3.1.3. Opinião dos professores sobre aspetos relacionados com a adequação do Plano Mestre 

de Formação de Professores em Angola 

 

Subcategorias  fa

 
da 
escala 
1 e 2 

%  fa  

da 
escala 
3 e x 

%  fa

 
da 
escala 
4 e 5 

% 

1. Ao nível etário dos alunos 2 11,74% 4 23,53
% 

11 64,7% 

2. As necessidades dos alunos 3 17,65% 3 17,65
% 

11 64,7% 

3. Ao perfil de entrada do 
aluno na Escola de Magistério  

1 5,88% 7 41,2% 9 52,94% 

4. Ao meio sociocultural 2 11,74% 10 58,82
% 

5 29,41% 

5. Ao desenvolvimento de 
projetos/actividades 
integradoras 

2 11,74% 6 35,29
% 

9 52,94% 

6. Às necessidades de 
formação de Professores para 
o 1º  Ciclo. 

3 17,65% 4 23,53
% 

10 58,82% 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 3.1.4. Opinião dos professores sobre aspetos relacionados a disponibilidade de material de 

apoio ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

 

Subcategorias Si
m  

% Nã
o 

% Sem 
Opção 

% 

1 Se houve disponibilidade de material 
de apoio ao processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos (Guias 
Metodológicos, Manuais…) 

2 11.8% 15 88.2%   

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 3.1.5. Aspetos relativo a existência novos programas das disciplinas para operacionalizar o 

PMFPA 

 

Subcategorias Sim  % Não % 

1. Se houve novos programas para o efeito (retirado da 
questão 3.6. opinião dos PI sobre aspectos gerais dos 
programas) 

4 39,4% 13 61,6% 

2.Se houve programas elaborados com base na 
abordagem por competência, ferramenta introduzida 
pelo PMFPA (retirado da questão 3.6. opinião dos PI 
sobre aspectos gerais dos programas) 

4 39,4% 13 61,6% 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 3.1.6. Organização dos novos programas elaborados para operacionalizar o PMFPA. 

 

Subcategorias Si
m  

% Nã
o 

% 

2. Se estão organizados de forma a orientar a sua 
prática pedagógica 

6 35.3% 11 64.7% 

3. Se estão organizados de forma a ser exequíveis no 
tempo previsto 

2 11.8% 15 88.2% 

4. Se estão organizado de forma a reforçar as 
actividades de superação pedagógicas 

7 41.2% 10 58,8% 

5 Se estão organizados de forma a avaliar as 
aprendizagens relativas ao domínio de competências 
básicas para desenvolver eficientemente o processo 
docente educativo em sala de aula 

6 35.3% 
 

11 64.7% 

6. Se estão organizado de forma a privilegiar as 
actividades de descoberta e conhecimento das 
dificuldades que se enfrenta no dia-a-dia 

5 29.4% 12 70.6% 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 3.1.6. Nível de importância que se deu na fase de implementação do PMFPA na disciplina de 

Matemática o factor (1 e 2 Discordo; 3e x nem concordo nem discordo; 4 e 5 Concordo). 

 

Subcategorias  fa  

da 
escala 
1 e 2 

%  fa  

da 
escala 
3 e x 

%  fa  

da 
escala 
4 e 5 

% 

1. Resolução de actividades 
usando diferentes 
representações,   

4 23,52% 6 35,29% 7 41,17% 

2. Explicação e justificação de 
soluções de tarefas, 

2 11,76% 5 29,41% 10 58,82% 

3. Identificação de ligações 
com outros temas 
matemáticos, 

2 11,76% 7 41,17% 8 47,06% 

4. Identificação de ligações 
com outras disciplinas (além 
da matemática), 

4 23,52% 5 29,41% 8 47,06% 

5. Possíveis generalizações de 
actividades 

3 17,65% 7 41,17% 7 41,17% 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 3.1.7. Momentos em que Os alunos ficam interessados pela matemática (1 e 2 Discordo; 3e x  

nem concordo nem discordo; 4 e 5 Concordo). 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 3.1.8.: principais temas de Matemática e Metodologia de ensino de Matemática, onde os 

alunos   tiveram maiores dificuldades na aprendizagem 

 

Classe Temas que os alunos tiveram maiores  dificuldades na aprendizagem no 

período 2008-2016 em Matemática e Metodologia de ensino de 

Matemática 

10.ªClasse Dificuldades citadas Matemática: 

1. Funções, funções exponenciais e (citado 4x=23,52%) 

2. Trigonometria (citado 4x=23,52%) 

3. Equações e inequações exponenciais e logaritmicas (citado 

3vezes=17,65%) 

 4. Resolução de problemas sobre equações e inequações exponenciais e 

logaritmicas (citado 3vezes=17,65%) 

Subcategorias  fa  

da 
escala 
1 e 2 

%  fa  

da 
escala 
3 e x 

%  fa  

da 
escala 
4 e 5 

% 

1. Quando resolvem muitos 
exercícios repetitivos  

9 52,94% 3 17,65% 5 29,41% 

2. Quando o professor 
mostra como se faz os 
exercícios 

4 23,52% 4 23,52% 9 52,94% 

3. Quando descobrem por 
eles próprios os conceitos 

1 5,88% 3 17,65% 13 76,47% 

4. Quando resolvem 
problemas relacionados 
com o seu dia-a-dia 

1 5,88% 1 5,88% 15 88,24% 

5. Quando expõem e 
discutem as suas ideias e as 
dos outros 

0 0% 4 23,52% 13 76,47% 

6. Quando trabalham com 
os seus colegas, em pares 
ou pequenos grupos 

0 0% 7 41,18% 10 58,82% 

7. Quando trabalham 
individualmente 

5 29,41% 7 41,18% 5 29,41% 
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5. Indução Matemática (citado 2 vezes=11,76%) 

11.ªClasse Dificuldades citadas em Metodologia de ensino da Matemática: 

1. Limites de Sucessões e de funções (citado 7 vezes =41,18%) 

Dificuldades citadas em Metodologia de ensino da Matemática: 

Na elaboração do plano de aula (determinação dos objectivos) (citado 2 

vezes=11,76%) 

12.ªClasse Dificuldades citadas em  Matemática: 

1. Geometria analítica da recta (citado 5 vezes=29,41%) 

2. Curvas do segundo grau (citado 4x=23,52%) 

3. Derivadas das funções aplicando a definição e as regras (citado 

3vezes=17,65%) 

4. Cálculo integral (citado 2 vezes=11,76%) 

13.ªClasse Dificuldades citadas em Matemática: 

1. Análise combinatória, cálculo das probabilidades e estatística (citado 5 

vezes=29,41%) 

Dificuldades citadas em Metodologia de ensino da Matemática: 

No Tratamento metodológico de conceitos, definições, teoremas e suas 

demonstrações (matéria do 1º Ciclo do ensino secundário onde irão 

funcionar) (citado 7 vezes =41,18%) 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 3.1.9. Nível de utilidade dos princípios gerais de orientação e de indicações metodologicas 

para a planificação de situações de ensino/aprendizagem (1 e 2 Discordo; 3e x nem concordo nem 

discordo; 4 e 5 Concordo). 

 

Categorias  fa  

da escala 
1 e 2 

%  fa  

da 
escala 3 
e x 

%  fa  

da 
escala 4 
e 5 

% 

1 Os princípios gerais 
de orientação 
metodológica 

1 5,88% 4 23,52% 12 70,59% 

2. As indicações 
metodologicas para a 
planificação de 
situações de 
ensino/aprendizagem 

1 5,88% 2 11,76% 14 82,35% 

Elaboração propria 
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Quadro 3.1.10.  Nível de importância que se dá a função do material de apoio na aprendizagem dos 

alunos aprendizagem (1 e 2 Discordo; 3e x nem concordo nem discordo; 4 e 5 Concordam). 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

Categorias  fa  

Discord
am 
1 e 2 

%  fa  

Neutro
s 3 e x 

%  fa  

Concor
dam  4 
e 5 

% 

1. Como Facilitadores de 
aquisição de 
conhecimentos nas 
aprendizagens 
matemáticas dos alunos, 
futuros professores para 
o 1.º Ciclo 

1 5,88% 3 17,64% 13 76,47% 

2. Para a descoberta de 
conhecimentos 
matemáticos nas 
aprendizagens 
matemáticas dos alunos 

1 5,88% 4 23,52% 12 70,59% 

3. Na Consolidação de 
conhecimentos 
matemáticos dos alunos 

1 5,88% 5 29,41% 11 64,71% 

4. Na avaliação de 
conhecimentos 
matemáticos 

3 17,64
% 

2 11,76% 12 70,59% 

5. Na Concretização de 
conhecimentos 
abstractos. 

3 17,64
% 

6 35,29% 8 47,02% 

6. Na Motivação para as 
aprendizagens 
matemáticas dos futuros 
professores para o 1.º 
Ciclo 

2 11,76
% 

3 17,64% 12 70,59% 

7. Para proporcionarem 
aprendizagens 
matemáticas activas 

1 5,88% 4 23,52% 12 70,59% 

8. Para promoverem o 
desenvolvimento 
cognitivo 

0 0% 2 11,76% 15 88,24% 
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Quadro 3.1.11. Factor que provavelmente tenha condicionado a consecução das orientações expressa 

no PMFPA aprendizagem (1 e 2 Discordo; 3e x nem concordo nem discordo; 4 e 5 Concordo). 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 3.1.12: Forma como os professores de futuros professores de Matemática para o 1º Ciclo 

preparam as suas aulas (1 e 2 Discordo; 3e x nem concordo nem discordo; 4 e 5 Concordo). 

 

Categorias  fa  

da 
escala 
1 e 2 

%  fa  

da 
escala 
3 e x 

%  fa  

da 
escala 
4 e 5 

% 

1. Individualmente 0 0% 1 5,88% 16 94,12% 

2. Com colegas da escola 
que leccionem a mesma 
classe. 

6 35,29% 5 29,41% 6 35,29% 

3. Com outros colegas 
da escola 

9 52,94% 5 29,41% 3 17,65% 

4. Com colegas de 
outras escolas 

13 76,47% 3 17,65% 1 5,88% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias  fa  

da 
escala 
1 e 2 

%  fa  

da 
escala 3 
e x 

%  fa  

da 
escala 4 
e 5 

% 

1. Características 
específicas dos 
estudantes  

4 23,52% 7 41,18
% 

6 35,29% 

2. Falta de 
espaços/instalações 

4 23,52% 4 23,52
% 

9 52,94% 

3.Falta de recursos 
didácticos 

2 11,76% 3 17,64
% 

12 70,56% 

4. Inadequação de 
materiais didácticos 

2 11,76% 6 35,29
% 

9 52,94% 

5. Falta de tempo 7 41,18% 6 35,29
% 

4 23,52% 

6. Falta de formação 
dos professores   

6 35,29% 8 47,02
% 

3 17,64% 
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Quadro 3.1.13.  Frequência com que os professores de futuros professores de Matemática para o 1º 

Ciclo exploram as atividades em sala de aulas (1 e 2 Discordo; 3e x nem concordo nem discordo; 4 e 

5 Concordo). 

 

Subcategorias  fa  

da 
escala 
1 e 2 

%  fa  

da 
escala 3 

e x 

%  fa  

da 
escala 4 

e 5 

% 

1. Exercícios  0 0% 1 5,88% 16 94,12
% 

2. A resolução de 
Problemas 

1 5,88% 8 47,06
% 

8 47,06
% 

3. A exposição pelo 
professor 

5 29,41
% 

7 41,18
% 

5 29,41
% 

4. O trabalho com situações 
da realidade 

2 11,76
% 

8 47,06
% 

7 41,18
% 

5. A discussão entre alunos 3 17,65
% 

3 17,65
% 

11 64,71
% 

6. As actividades de 
exploração 

5 29,41
% 

8 47,06
% 

4 23,54
% 

7. A História da Matemática 10 58,82
% 

5 29,41
% 

2 11,76
% 

8. Trabalho individual 3 17,65
% 

3 17,65
% 

11 64,71
% 

9. Trabalho de grupo 3 17,65
% 

3 17,65
% 

11 64,71
% 

10. Trabalho de pares 8 47,06
% 

6 35,29
% 

3 17,65
% 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 3.1.14. Frequência com que o formador de professores de Matemática para o 1º Ciclo utiliza 

os materiais em salas de aulas (1 e 2 Discordo; 3e x nem concordo nem discordo; 4 e 5 Concordo). 

 

Subcategorias  fa  

da 
escala 
1 e 2 

%  fa  

da 
escala 
3 e x 

%  fa  

da 
escala 
4 e 5 

% 

1. Manual do aluno 10 58,82% 3 17,65% 4 23,54% 

2. Materiais 
manipuláveis 

9 52,94% 2 11,76% 6 35,29% 

3. Computador 9 52,94% 7 41,18% 1 5,88% 

4. Fichas de trabalho do 
próprio professor 

5 29,41% 6 35,29% 6 35,29% 

5. Fichas de trabalho de 
outros professores 

12 70,59% 3 17,65% 2 11,76% 

6. Quadro preto, branco 
ou verde 

1 5,88% 1 5,88% 15 88,24% 
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7. Compilação de textos 
ou de fascículos   

5 29,41% 3 17,65% 9 52,94% 

8. Trabalhos dos alunos 7 41,18% 4 23,54% 6 35,29% 

9. Outros materiais   17 100%   

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 3.1.15. Frequência com que o formador de professores de Matemática para o 1º Ciclo 

utilizavam em salas de aulas os instrumentos de avaliação (1 e 2 Discordo; 3e x nem concordo nem 

discordo; 4 e 5 Concordo). 

 

Subcategorias  fa  

da 
escala 
1 e 2 

%  fa  

da 
escala 3 
e x 

%  fa  

da 
escala 4 
e 5 

% 

1. Os testes escritos 0 0% 3 17,65% 14 82,35% 

2. Fichas de trabalho 7 41,18% 7 41,18% 3 17,65% 

3. Registo de 
observações 

4 23,54% 6 35,29% 7 41,18% 

4.Portefólio 8 47,06% 7 41,18% 2 11,76% 

5. Trabalhos de casa 1 5,88% 3 17,65% 13 76,47 

6. Trabalhos de grupo 1 5,88% 6 35,29% 10 58,82% 

7. Cadernos diários 
dos alunos 

4 23,54% 8 47,06% 5 29,41% 

Fonte: Elaboração própria 
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Apêndice 3: Questionário inicial sobre o Conhecimento didáctico-matemático 
aplicado aos futuros professores de Matemática para o 1º Ciclo no Namibe – 
Angola- Capítulo 3 
 

Questionário inicial 
Conhecimento Didáctico – Matemático 

 

Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Educação - Ramo de Didáctica e  

Desenvolvimento Curricular 

Data: _______________Sexo: Feminino ☐ Masculino ☐Curso 

______________________ 

Nome: 
______________________________________________________________________
_ 
Escola onde está a 
estagiar_______________________________________________________ 

Classe que está a lecciona no estágio Pedagógico: 7.ª Classe ☐ 8.ª Classe ☐ 9.ª Classe 

☐ 

Tente responder a todas as tarefas (exercícios) e não apague nada do que 
escreva. Se pensar que está mal, simplesmente risque a resposta apresentada.  

1. Observa a figura a baixo: 

c) Quantos copos de sumo se têm que colocar na terceira balança, para ficar 

equilibrada? 

d) Que interpretação do “equilíbrio” está associada à situação? Qual a explicação 

que apresentaria aos seus alunos? 

 

 
2. Um aluno formulou a seguinte conjectura: 

“Adiciono três números naturais consecutivos. Se dividir o resultado por três 
obtenho sempre o segundo número” 
a) É correta a conjectura formulada pelo aluno? Explica um raciocínio possível. 
b) A afirmação é válida para todos os números naturais? Porquê? 
c) Que tipo de justificação, para esta conjectura, pensas que um aluno do 1.º 
Ciclodo ensino Secundário poderia dar? 
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3. Observa a seguinte sequência de três figuras formadas por pontos. 

 
 
 
 
 
a) Determinar o número de pontos que terá a figura na vigésima quinta (25ª) 
posição desta sequência, supondo que se mantém a mesma regra de formação 
das figuras. Justifica a resposta. 
b) Indicar as técnicas ou diferentes maneiras mediante as quais se pode resolver 
o problema. 
c) Consideras que esta tarefa se pode propor a alunos do1.º Ciclo do ensino 
Secundário? Como poderias abordar a resolução? 
4. Um aluno recebe dos seus pais uma determinada quantia de dinheiro para 
comer durante 40 dias. Por isso, encontra sítios onde pode comer ao almoço por 
4 euros. Desta forma a quantia inicial de dinheiro dura-lhe 60 dias. 

a) Quanto dinheiro recebe este aluno dos pais? 

b) Pode resolver-se a tarefa com procedimentos exclusivamente aritméticos? De que 

maneira? 

c) Pode resolver-se a tarefa com procedimentos exclusivamente algébricos? De que 

maneira? 

5. Analisa as seguintes expressões e responde. 
1. 4x + 5 = 25 

2. y= 2x +1 

3. P = 2c + 2l 

a) Descreve a interpretação que fazes de cada uma das expressões anteriores. 
b) Enuncia três problemas que se possam propor a alunos do 1.º Ciclo do ensino 
Secundário cuja solução envolve as expressões dadas. 

6. Para encher com água um recipiente com capacidade máxima de 90 litros utiliza-

se uma torneira com caudal constante e igual a 18 litros por minuto. 

a) Indica qual das seguintes representações gráficas corresponde à situação 

descrita, sabendo que no eixo dos X se representa o tempo, em minutos, e no 

eixo dos Y o volume, em litros. 

 
Resposta:         Justificação: 
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b) Que conhecimentos matemáticos ou de outro tipo se utilizam para resolver esta 

tarefa? 

c) Consideras que esta tarefa (exercício) é adequada para ser proposta a alunos do 

1.º Ciclo do ensino Secundário? Para que classe? Justifica a tua resposta. 

7. Sendo a forma geral de um sistema das equações lineares com duas incógnitas 

 
d) Enuncie dois problemas que se possa propor a alunos da 8.ª Classe envolvendo a 

resolução de um sistema de equações lineares com duas incógnitas. 

e) Resolva-os pelo método que considerar mais adequado para a 8.ª Classe. 

 
8. Considera a família da função quadrática, definida por .  

Analisa o comportamento das funções, considerando os casos, 

 
d) Explique os efeitos do parâmetro nos gráficos destas funções. 

e) Identifique os tipos de conhecimentos algébricos que se envolvem na resolução 

desta tarefa. 
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Apêndice 4: Programa de formação realizado depois do questionário inicial sobre o 

Conhecimento Didáctico-Matemático futuros professores de Matemática/Física 

para o 1º Ciclo no Namibe – Angola- Capítulo 4. 

 

Departamento de Educação e Psicologia 

Programa Doutoral em Educação - Ramo de Didáctica e Desenvolvimento Curricular  

 

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO  

Moçamedes, 20 de Setembro – 25 de Outubro de 2017 

Objectivos Gerais: 

1.  Familiarizar os alunos com os noções sobre: o raciocínio algébrico (RA) com ênfase 

aos niveis do pensamento algébrico; o conhecimento didáctico – matemático (CDM); 

EOS (idoneidade didáctica de programas de formação de professores em educação 

matemática);   

2. Familiarizar os alunos com os grandes temas dos programas do 1º Ciclo e da 

formação de futuros professores de Matemática para o 1º Ciclo (Números e álgebra, 

lógica, geometria, estatística); 

3. Corrigir o questionário inicial sobre o conhecimento didáctico – matemático;  

4. Rever os conhecimentos, sobre: Expressões algébricas (polinómios), Equação e 

Sistema da Equações, Sequência e Regularidade, e Funções e gráficos;  

5. Desenvolver a capacidade de formulação e resolução dos problemas relacionados o 

tema da Álgebra;  

6. Desenvolver a capacidade de Interpretação dos fenómenos (através de observação de 

figuras, diagramas, gráficos ou tabelas) utilizando o raciocínio intuitivo e analítico;  

7. Analisar o desempenho dos alunos na resolução das tarefas e identificar os niveis de 

raciocínio algébrico dos alunos no questionário final; 

8. Comparar os resultados do Questionário inicial e do Questionário final.  

Recursos a usar na intervenção:  

1.  Apresentação sobre o RA com ênfase aos niveis de algebrização e CDM;  

2.  Correcção modelo do questionário inicial sobre o Conhecimento Didático - 

Matemático;  

3.  Análise dos textos e (ou) artigos relacionados ao tema da intervenção; 

4.  Ficha de trabalho; 

5.  Questionário Final sobre o Conhecimento Didático - Matemático;  
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Cronograma do Programa de Intervenção: 

Data  Tópico Tarefas Materiais de apoio Nº de 

horas 

PI 1 

20/09/2017 

- Raciocínio 

Algébrico (niveis 

de algebrização)  

- Conhecimento 

didáctico – 

matemático 

Apresentação das matérias sobre 

o RA com ênfase aos niveis de 

algebrização e CDM 

 PPT – 1  

 Ficha de trabalho 1 

 Texto 1 

90 minutos 

PI 2 

25/09/2017 

 

Correção do 

questionário 

inicial (QI) 

Correção do questionário inicial 

(QI) em grupos constituído por 

5 elementos cada   

 Questionário inicial 

sobre o 

conhecimento 

didáctico - 

matemático  

120 

minutos 

PI 3 

27/09/2017 

Noção de 

idoneidade 

didáctica  

Apresentação das matérias 

sobre a noção de idoneidade 

didáctica  

 PPT- Sobre o EOS 

 

 

PI 4 

2/10/2016 

 

Relações da 

resolução de 

problemas e a 

modelação 

matemática 

Apresentaç

ão  

2.1 – Correção da 

Tarefa 1 do 

questionário do 

inicial (Balança 

de sumo)  

 PPT – 2  

 Respostas da Tarefa 

1 – Balança de sumo 

(questionário inicial) 

 Ficha do trabalho 2 

 Texto 2 

90 minutos 

2.2 – Balança de 

gelado 

Ficha do 

trabalho 

2.3 – 

Identificação do 

sinal de igual 

2.4 - Quantidades 

desconhecidas das 

compras  

 

PI 5 

4/10/2017 

 

Revisão sobre 

Expressões 

algébricas; Equação 

e Sistema de 

Equações  

 

Apresentaç

ão 

3.1 – Problema de 

Idade do pai e do 

filho  

 PPT – 3 

 Resposta da Tarefa 5 

do questionário 

inicial (questionário 

inicial) 

 Ficha do trabalho 3 

 Texto 3 

 Resposta da tarefa 7 

– Problema de 

resolução de forma 

geral de um sistema 

equações lineares 

(questionário do 

estudo piloto) 

 

 

90 minutos 

3.2 – Problema do 

perímetro do 

retângulo 

3.3 –  Tarefa 7 do 

questionário 

inicial  (resolução 

da forma geral de 

uma sistema 

equações lineares) 

Ficha do 

trabalho 

3.4 – Poupança de 

compra de 

carrinhos de 

brinquedos 

3.5 - Problema do 

Cálculo da 

velocidade e do 
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tempo de viagem 

de uma Lancha 

3.6- Igualdade da 

área das figuras 

geométricas  

3.7 – Problema do 

retângulo 

3.8 – Problema do 

terreno 

PI 6 

9/10/2017 

 

Sequencias e 

regularidade 

Apresentaç

ão 

4.1 – Sequência 

numérica 

 PPT – 4  

 Texto 4  

 Ficha de trabalho 4 

 Resposta da Tarefa 3 

do questionário 

inicial (questionário 

inicial) 

 

90 minutos 

4.2 – Sequência 

das figuras dos 

azulejos 

 

Ficha do 

trabalho 

4.3 - Sequência 

dos palitos em 

forma de 

triângulo  

4.4- Sequência da 

galeria de feixes 

de flores para a 

decoração 

4.5 – Sequência 

dos quadrados 

PI 7 

11/10/2017 

 

Funções Apresentaç

ão 

 

5.1 – Construção 

e observação do 

gráfico das 

funções lineares 

 PPT – 5 

 Ficha de trabalho 5 

 Texto 5 

 Resposta da tarefa 5 

– Problema de 

resolução de família 

da função 

(questionário inicial) 

 

 

 

90 minutos 

5.2 – Observação 

do gráfico e 

determinação de 

fórmula 

5.3 – Tarefa 8 do 

questionário do 

estudo piloto 

(família da 

função) 

Ficha do 

trabalho 

5.4 – 

Representação do 

gráfico da função 

linear do tipo y = 

ax + b 

5.5 – Observação 

e determinação da 

fórmula dos 

gráficos.  

IE 1 

16/10/2017 

Aplicação do 

questionário do 

estudo empírico 

  Questionário final do 

estudo empírico 

120 

minutos 
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IE 2 

18/10/2017 

Entrevista clínica   Resultados do 

questionário final do 

estudo empírico 

 Guião de entrevista 

90 minutos 

PI 8 

23/10/2017 

Correção do 

questionário final 

(QF) 

  Resultados do 

questionário final  

90 minutos 

PI 9 

25/10/2017 

Revisão dos 

pendentes  

Rever todos os pendentes 

durante a intervenção 

  90 minutos 

PI – Programa de intervenção; IE – Investigação empírica 
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Apêndice 5: Questionário final sobre o Conhecimento didáctico-matemático 
aplicado aos futuros professores de Matemática para o 1º Ciclo no Namibe – 
Angola-Capítulo 3 

Questionário final  
Conhecimento didáctico-matemático 

 
Data: 18 de Outubro de 2017 
Duração: 180 minutos 

 

Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Educação - Ramo de 

Didáctica e  
Desenvolvimento Curricular 

Instrução 

Pondo em evidência o conhecimento didáctico – matemáticos que adquiriu ao 
longo da acção formativa, tente responder a todas as questões. Não se esqueça de 
enumerar devidamente as perguntas e suas alíneas, não apague nada. Se pensar 
que algo estiver mal, simplesmente risque a resposta apresentada.  

1. Observa a figura a baixo: 

 

 
a) Quantos pernos se têm que colocar na terceira balança, para ficar 
equilibrada? 
b) Que interpretação de “equilíbrio” está associada à situação? Qual a 
explicação que apresentaria aos seus alunos? 

 

2. Num certo Colégio estudam 212 alunos. Diariamente, alguns alunos vão de 

carro e outros vão a pé. Num grupo de 4 alunos, há 3 alunos que vão a pé  1 

que vai de carro. 

a)  Quantos alunos usam o carro? E quantos vão a pé? 

b) Identifique os conhecimentos matemáticos envolvidos na resolução desta 

tarefa. 

3. Um aluno recebe dos seus pais uma determinada quantia de dinheiro para 

comer durante 40 dias. Por isso, encontra sítios onde pode comer ao almoço 

por 4 euros. Desta forma a quantia inicial de dinheiro dura-lhe 60 dias. 

d) Quanto dinheiro recebe este aluno dos pais? 

e) Pode resolver-se a tarefa com procedimentos exclusivamente aritméticos? 

De que maneira? 
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f) Pode resolver-se a tarefa com procedimentos exclusivamente algébricos? De 

que maneira? 

 

4. A figura abaixo, mostra o padrão de um tecido composto por hexágonos 

brancos e hexágonos pretos. A primeira flor é formada por 6 hexágonos 

brancos e 1 hexágono preto, a segunda por 10 hexágonos brancos e 2 

hexágonos pretos, e assim sucessivamente.  

 
a) Quantos hexágonos brancos e pretos são necessários para formar  4  

flores? 

b) Quantas flores se poderiam construir com 37 hexágonos? 

c) Como modificaria o enunciado da tarefa para introduzir algum 

procedimento de resolução que ponha em jogo conhecimentos 

algébricos? Quais seriam tais conhecimentos algébricos? 

5. Sendo a forma geral de um sistema das equações lineares com duas incógnitas 

 
a) Enuncie um problema que se possa propor aos alunos do 1º Ciclo, 

envolvendo a resolução de um sistema de equações lineares com duas 
incógnitas  

b) Resolve-o pelo método que considerar mais adequado para o 1º Ciclo. 
c) Identifique os tipos de conhecimentos algébricos que se envolvem na 

resolução desta tarefa.  
6. Observa o seguinte referencial cartesiana onde estão representados várias 

funções do tipo de  . 

 

a) Indica à frente de cada uma das 

expressões qual a recta que lhe 

corresponde: 

1.   é a recta ______ 

2.   é a recta _____ 

3.   é a recta ______ 

4.   é a recta ______ 

b) Indica as que são função afim 

c) Indica as que são função linear 

d) Indica as que são função constante 

e) Indica o valor de  de cada função e 

explique o seu efeito no gráfico da função 

linear; conhecimentos algébricos 

envolvidos na resolução desta tarefa. 
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7. Considera as seguintes funções do tipo  , com  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  ; e  

a) Faça os gráficos no mesmo sistema de coordenadas. 

b) Qual é a posição relativa das rectas que representam as funções anterior? O 

que há de comum entre as expressões algébricas que definem as funções?  

c) Indica as coordenadas dos pontos de intersecção de cada uma das rectas 

com o eixo das coordenadas. 

d) Explique os efeitos do valor b no gráfico da função. 

e) Quais os conhecimentos algébricos envolvidos na resolução desta tarefa. 

8. Considera a família da função quadrática definida por  Analisa o 

comportamento das funções, considerando os casos, 

 

a) Explique os efeitos do valor  nos gráficos destas funções. 

b) Identifique os tipos de conhecimentos algébricos envolvidos na resolução 
desta tarefa.  

 
Obrigado 
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Apêndice 6: resultados obtidos por cada item no questionário inicial e final  sobre o 
CDM, aplicado aos alunos futuros professores para o 1º Ciclo no Namibe – Angola – 
Capítulo 4 
Apêndice 5.1: resultados obtidos por cada item no questionário inicial sobre o 
CDM, aplicado aos alunos futuros professores para o 1º Ciclo no Namibe – Angola 
 
Importa salientar na tabela 1 os códigos tem os seus respetivos significados: Código 
0 ou RE: resposta errada; código 1 ou RI: solução parcialmente correta ou resposta 
incompleta; Código 2 ou RC : Respondeu correto ou resposta correta; Código x ou 
RNR: deixou em branco a questão ou resposta não respondida.  
 
Tabela 1: Resultado obtido por cada item no questionário inicial aplicado aos alunos futuros 

professores para o 1º Ciclo no Namibe – Angola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da análise feita das respostas das questões feitas aos finalistas futuros professores 
para o I Ciclo (questionário em anexo), os resultados do questionário inicial indicam 
que os futuros professores têm dificuldades no tocante a conhecimento 
matemático sobre funções (itens 3.b, 3.c e 8.c  ),  em resolver problemas do dia-a-
dia, problemas que  conduzem a equações lineares ou sistema de equações lineares 
e funções lineares ou afim constante nos itens (2.c, 5.b, 6.c, e 7.b). 
E quanto ao conhecimento didático os resultados indicam que os mesmos têm 
dificuldades no reconhecimento de objetos e processos algébricos (representações, 
conceitos, procedimentos, propriedades; generalização, modelação); nos 
significados pessoais dos alunos (conhecimento, compreensão e competência sobre 
conteúdos algébricos elementares); conflitos de aprendizagem sobre objetos e 
processos algébricos. Mas, a maioria parte deles confirmam que os conteúdos sobre 
sequências, funções, equações e resolução de problemas que conduzem a 
equações, sistema de equações e funções lineares ou afim fazem e devem fazer 

ite
m  

0 1 2 X 

Fr  % Fr % Fr % Fr % 

1.a 12 38,71% 0 0% 18 58,07% 1 3,22% 

1.b 15 48,38% 3 9,68%  32,26% 3 9,68% 

2.a 1 3,22% 4 12,9% 24 75% 2 6,45% 

2.b 6 19,35% 13 41,94% 10 32,26% 2 6,45% 

2.c 8 25,81% 8 25,81% 8 25,81% 7 22,58% 

3.a 12 38,71% 1 3,22% 2 6,44% 16 51,61% 

3.b 6 19,35% 6 19,35% 2 6,45% 17 54,84% 

3c 6 19,35% 3 9,68% 6 19,35% 16 51,61% 

4.a 6 19,35% 3 9,68% 6 19,35% 16 51,61% 

4.b 10 32,26% 1 3,22% 0 0% 20 64,52% 

4.c 3 9,68% 0 0% 5 16,13% 23 74,19% 

5.a 2 6,45% 3 9,68% 21 67,74% 5 16,13% 

5.b 3 9,68% 7 22,58% 10 32,26% 11 35,48% 

6.a 8 25,81% 2 6,45% 13 41,94% 8 25,81% 

6.b 5 16,13% 3 9,68% 14 45,16% 9 29,03% 

6.c 2 6,45% 1 3,22% 18 58,06% 10 32,26% 

7.a 3 9,68% 9 29,03 13 41,94% 6 19,35% 

7.b 3 9,68% 9 29,03 13 41,94% 6 19,35% 

8.a 7 22,58% 3 9,68% 2 6,45% 19 61,29% 

8.b 5 16,13% 1 3,22% 3 9,68% 22 70,96% 
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parte do currículo do 1º Ciclo (itens 2.c, 5.b, 6.c, e 7.b), e de resolução de problemas 
do dia-a-dia , não deve ser abordado no curriculo do I Ciclo, ver itens 3.c e 4.c. 
 
Apêndice 5.2:Resultado obtido por cada item no questionário inicial aplicado aos 
alunos futuros professores para o 1º Ciclo no Namibe – Angola 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados do questionário antes da formação (data) Índice de 
dificuldades item  0 ( RE) 1( RI) 2( RC) X( RDB) 

Fr  % Fr % Fr % Fr % 

1.a 12 38,71 0 0 18 58,07 1 3,22 28,13 

1.b 15 48,38 3 9,68 10 32,26 3 9,68 37,5 

2.a 1 3,22 4 12,9 24 75 2 6,45 84,38 

2.b 6 19,35 13 41,94 10 32,26 2 6,45 51,56 

2.c 8 25,81 8 25,81 8 25,81 7 22,58 37,5 

3.a 12 38,71 1 3,22 2 6,44 16 51,61 7,8125 

3.b 6 19,35 6 19,35 2 6,45 17 54,84 15,625 

3c 6 19,35 3 9,68 6 19,35 16 51,61 23,4375 

4.a 6 19,35 3 9,68 6 19,35 16 51,61 3,125 

4.b 10 32,26 1 3,22 0 0 20 64,52 1,5625 

4.c 3 9,68 0 0 5 16,13 23 74,19 15,625 

5.a 2 6,45 3 9,68 21 67,74 5 16,13 67,1875 

5.b 3 9,68 7 22,58 10 32,26 11 35,48 81,25 

6.a 8 25,81 2 6,45 13 41,94 8 25,81 42,1875 

6.b 5 16,13 3 9,68 14 45,16 9 29,03 48,4375 

6.c 2 6,45 1 3,22 18 58,06 10 32,26 54,6875 

7.a 3 9,68 9 29,03 13 41,94 6 19,35 56,25 

7.b 3 9,68 9 29,03 13 41,94 6 19,35 48,4375 

8.a 7 22,58 3 9,68 2 6,45 19 61,29 10,9375 

8.b 5 16,13 1 3,22 3 9,68 22 70,96 9,375 
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Tabela : Resultado obtido por cada item no questionário final aplicado aos alunos futuros professores 

para o 1º Ciclo no Namibe – Angola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Da análise feita das respostas das questões feitas aos  finalistas futuros professores 
para o I Ciclo (questionário em anexo), os resultados do questionário final  indicam 
que os futuros professores superaram as  dificuldades  que apresentaram antes da 
ação de formação no tocante a conhecimento matemático sobre funções (itens 3.b, 
3.c e 8.c  ),  em resolver problemas do dia-a-dia, problemas que  conduzem a 
equações lineares ou sistema de equações lineares e funções lineares ou afim 
constante nos itens (2.c, 5.b, 6.c, e 7.b). 
E quanto ao conhecimento didático os resultados indicam que os mesmos de igual 
modo superaram as dificuldades que tinham no reconhecimento de objetos e 
processos algébricos (representações, conceitos, procedimentos, propriedades; 
generalização, modelação); nos significados pessoais dos alunos (conhecimento, 
compreensão e competência sobre conteúdos algébricos elementares); conflitos de 
aprendizagem sobre objetos e processos algébricos. A maioria parte dos alunos 
confirmam que os conteúdos sobre sequências, funções, equações e resolução de 
problemas que conduzem a equações, sistema de equações e funções lineares ou 
afim fazem parte do currículo do 1º  Ciclo (itens 2.c, 5.b, 6.c, e 7.b), e de  resolução 
de problemas do dia-a-dia , deve ser abordado no curriculo do I Ciclo, se ter-se em 
atenção a abordagem por competências, fruto do PMFPA. 

 

item  0 1 2 X 

Fr  % Fr % Fr % Fr % 

1.a 3 8,6 0 0 32 91,4 0 0 

1.b 3 8,6 3 8,6 27 77,1 2 5,7 

2.a 1 2,9 1 2,9 32 91,4 1 2,9 

2.b 1 2,9 10 28,6 20 57,1 4 11,4 

3.a 4 11,4 3 8.6 26 74,3 2 5,7 

3.b 5 14,3 6 17,1 18 51,4 6 17,1 

3c 3 8,6 7 20 16 45,7 7 20 

4.a 5 14,3 3 8,6 26 74,3 1 2,9 

4.b 2 5,7 6 17,1 25 71,4 2 5,7 

4.c 5 14,3 10 28,6 10 28,6 10 28,6 

5.a 1 2,9 3 8,6 30 85,7 1 2,9 

5.b 0 0 1 2,9 33 94,3 1 2,9 

5.c 0 0 12 34,3 20 57,1 3 8,6 

6.a 1 2,9 0 0 33 94,3 1 2,9 

6.b 2 5,7 2 5,7 31 88,6 0 0 

6.c 2 5,7 2 5,7 31 88,6 0 0 

6.d 2 5,7 3 8,6 30 85,7 0 0 

6.e 2 5,7 7 20 24 68,6 2 5,7 

7.a 1 2,9 1 2,9 30 85,7 3 8,6 

7.b 4 11,4 5 14,3 22 62,9 4 11,4 

7.c 3 8,6 3 8,6 24 68,6 5 14,3 

7.d 5 14,3 6 17,1 17 48,6 7 20 

7.e 1 2,9 13 37,1 13 37,1 8 22,9 

8.a 3 8,6 2 5,7 29 82,9 2 5,7 

8.b 2 5,7 10 28,6 20 57,1 3 8,6 
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Apêndice 5.3- Resultados obtidos por cada item no questionário final aplicado aos 
alunos futuros professores para o 1º  Ciclo no Namibe – Angola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados do questionário depois da formação  Índice de 
dificuldade item  0 ( RE) 1( RI) 2( RC) X( RDB) 

Fr  % Fr % Fr % Fr % 

1.a 3 8,6 0 0 32 91,4 0 0 91,18 

1.b 3 8,6 3 8,6 27 77,1 2 5,7 80,88 

2.a 1 2,9 1 2,9 32 91,4 1 2,9 95,59 

2.b 1 2,9 10 28,
6 

20 57,1 4 11,4 73,52 

3.a 4 11,
4 

3 8.6 26 74,3 2 5,7 80,88 

3.b 5 14,
3 

6 17,
1 

18 51,4 6 17,1 61,76 

3c 3 8,6 7 20 16 45,7 7 20 57,35 

4.a 5 14,
3 

3 8,6 26 74,3 1 2,9 80,88 

4.b 2 5,7 6 17,
1 

25 71,4 2 5,7 82,35 

4.c 5 14,
3 

10 28,
6 

10 28,6 10 28,6 42,65 

5.a 1 2,9 3 8,6 30 85,7 1 2,9 92,65 

5.b 0 0 1 2,9 33 94,3 1 2,9 89,19 

5.c 0 0 12 34,
3 

20 57,1 3 8,6 76,47 

6.a 1 2,9 0 0 33 94,3 1 2,9 97,06 

6.b 2 5,7 2 5,7 31 88,6 0 0 94,12 

6.c 2 5,7 2 5,7 31 88,6 0 0 92,65 

6.d 2 5,7 3 8,6 30 85,7 0 0 89,71 

6.e 2 5,7 7 20 24 68,6 2 5,7 80,88 

7.a 1 2,9 1 2,9 30 85,7 3 8,6 89,71 

7.b 4 11,
4 

5 14,
3 

22 62,9 4 11,4 72,06 

7.c 3 8,6 3 8,6 24 68,6 5 14,3 75 

7.d 5 14,
3 

6 17,
1 

17 48,6 7 20 55,88 

7.e 1 2,9 13 37,
1 

13 37,1 8 22,9 57,35 

8.a 3 8,6 2 5,7 29 82,9 2 5,7 82,35 

8.b 2 5,7 10 28,
6 

20 57,1 3 8,6 70,59 
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Apêndice 7: Sugestão para o novo programa de metodologia ensino da matemática 
para a formação de professores para o 1º ciclo – Capítulo 4 
 

SUGESTÃO DE UM  NOVO PROGRAMA DE METODOLOGIA ENSINO DA 
MATEMÁTICA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA/FÍSICA 
PARA O 1º CICLO  
 
Introdução geral  
A Transformação Curricular do Ensino na Escola de Formação de professores do 1º 

Ciclo do Ensino Secundário é um processo que se enquadra no Programa 

Quinquenal do Governo e no Plano Estratégico da Educação e tem como objectivos:  

 Contribuir para a melhoria da qualidade de ensino, proporcionando aos 

alunos aprendizagens relevantes e apropriadas ao contexto socioeconómico 

de Angola.  

 Corresponder aos desafios da atualidade através de um currículo 

diversificado, flexível e profissionalizante.  

 Alargar o universo de escolhas, formando os jovens tanto para a 

continuação dos estudos como para ingresso ao mercado de trabalho e auto 

emprego.  

 Contribuir para a construção de uma nação democrática, de paz e justiça 

social. 

Constituem principais documentos curriculares: 

O Plano Curricular das Escolas de Formação de Professores do 1º do Ensino 

Secundário (PCEFPES) – documento orientador que contém os objectivos, a política, 

a estrutura curricular, o plano de estudos e as estratégias de implementação; Os 

programas de ensino de cada uma das disciplinas do plano de estudos; O 

regulamento de avaliação das aprendizagens da EFP; Outros materiais de apoio. 

O ensino secundário constitui a base para o posterior enquadramento dos alunos 

nas mais variadas opções técnico – profissionais que brinda o nosso sistema de 

ensino. No 1º ciclo do mesmo a especialidade de formação de professores para a 

disciplina de Matemática, constitui no seu conjunto um todo único, portanto, o 

futuro professor, deve ter, no mínimo, uma clara noção dos problemas didático-

matemático que caracterizam o ensino desta disciplina. 

Neste caso o futuro professor tem de assumir uma atitude investigadora, onde o 
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tornar - se e o ser professor se sobrepõem, têm o sentido de um processo contínuo 

marcado por avanços e recuos, porém, um processo nunca finalizado.    

A necessidade de reformular os programas, para uma melhor adequação aos planos 

de estudos da reforma do sistema educativo do país, pressupõe a adaptação de 

uma nova conceção de ensino em geral, que privilegie os processos científicos, 

permitindo ao aluno simultaneamente entender e adaptar- se às mudanças 

aceleradas que se verificam no campo do conhecimento científico e conhecimento 

didático - matemático. Neste contexto é fundamental que as atividades 

selecionadas tenham em conta as experiências quotidianas e outras previamente 

adquiridas pelos alunos no seu contexto sociocultural. 

Os programas de Metodologia de ensino da Matemática (11ª,12ª e 13ª Classe), são 

flexíveis as inovações de maneira a facilitar a adaptação às condições concretas de 

ensino no contexto em que se insere a comunidade estudantil e a envolvência da 

comunidade que a circunda.  

Aqui orienta-se em recorrer a análise de diferentes modelos de ensino, de modo a 

proporcionarem saberes que poderão ser utilizados para produzir materiais 

pedagógicos ou orientar o processo de ensino aprendizagem, procurando formar 

nos alunos também no domínio das diversas metodologias, estratégias e avaliação. 

É igualmente importante desenvolver o seu sentido de responsabilidade face aos 

problemas contemporâneos, de sua criatividade, do seu sentido estético e 

estimular a auto aprendizagem ou auto formação dos mesmos.  

Numa perspetiva evolutiva, os programas visam uma reflexão profunda sobre os 

métodos de ensino tradicionais, assim como as novas abordagens no ensino das 

ciências, com destaque a abordagem por competências, e os recursos utilizados, 

realçando a importância do trabalho com uma bibliografia diversificada.  

O estudo de modelos de diferentes psicólogos sobre as conceções prévias dos 

alunos, ajudarão o professor na orientação do ensino dos conceitos científicos. 

O problema da exploração de Problemas, linguagens, conceitos, procedimentos, 

proposições, argumentos, conexões, isto em termos de conteúdo matemático, e de 

Conhecimentos prévios, adaptações curriculares, em termos de aprendizagem de 

conteúdo didático - matemático por parte dos alunos no processo de ensino da 

disciplina de Matemática do nível onde irão trabalhar, deve ser abordado no 
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sentido de promover a mudança conceptual nos alunos, dependendo da perspetiva 

educacional do professor, encorajando-os a trabalharem a nível de grupos 

pequenos, de modo a permitir a troca de opiniões entre eles. 

Resumindo, os programas propostos, fornecem uma abordagem abrangente sobre 

os conteúdos que constam do mesmo, permitindo ao professor adaptar as 

condições reais de ensino. Nos referidos programas constam conteúdos temáticos a 

nível de uma preparação efetiva e sólida a fim de proporcionar aos formandos 

conhecimentos que lhes permita transmitir adequadamente aos alunos.  

Assim constam destes programas os conteúdos em unidades e subunidades 

seguidos dos objetivos gerais e específicos, permitindo ao professor ter uma visão 

clara nas suas aulas. 

As sugestões metodológicas, surgem como auxílio de algumas situações ou dúvidas 

que possam ocorrer durante a planificação. E a bibliografia presente estabelecerá 

um relacionamento de conhecimentos sobre um determinado tema, tratados por 

diversos autores. 

 Linhas orientadoras do currículo da Escola de Magistério 

O Currículo da Escola de Magistério, em vigor desde 2004 e revisto nos anos 2009 e 

2013, assenta nas grandes linhas orientadoras que visam a formação integral dos 

jovens, fornecendo-lhes instrumentos relevantes para que continuem a aprender 

ao longo de toda a sua vida. O novo currículo procura por um lado, dar uma 

formação teórica sólida que integre uma componente profissionalizante e, por 

outro, permitir aos jovens a aquisição de competências relevantes para uma 

integração plena na vida política, social e económica de Angola. 

As consultas efetuadas apontam para a necessidade de a escola responder às 

exigências do mercado cada vez mais moderno que apela às habilidades 

comunicativas, ao domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação, à 

resolução rápida e eficaz de problemas, entre outros desafios. Assim, os programas 

de Metodologia de ensino da Matemática ajustado para 11ª, 12ª, e 13ª Classes, 

deverão responder aos desafios da educação Matemática, assegurando uma 

formação integral do indivíduo que assenta em três pilares, assim descritos: 
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Saber que é Conhecer a natureza fisiológica, psicológica e sociológica dos alunos do 

1º ciclo do Ensino Secundário (12-16 anos de idade); Possuir conhecimentos 

científicos fundamentais tanto no âmbito da (s) especialidade (s) que vai ensinar, 

como nas ciências da Educação; Dominar os conteúdos programáticos, bem como a 

melhor utilização dos manuais escolares, as orientações metodológicas e outros 

instrumentos relativos à Educação e ao Ensino nas instituições escolares; Conhecer 

as problemáticas mais relevantes do mundo em que vivemos, cada vez mais 

complexos e em rápida mudança; Conhecer as perspetivas educacionais que 

enformam o currículo dos alunos do 1º ciclo do Ensino Secundário. 

Saber Ser que é preparar o Homem angolano no sentido espiritual, crítico e 

estético, de modo que possa ser capaz de elaborar pensamentos autónomos, 

críticos e formular os seus próprios juízos de valor que estarão na base das decisões 

individuais que tiver de tomar em diversas circunstâncias da sua vida; 

Desenvolver nos alunos valores, atitudes, práticas que contribuam para a formação 

de cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática; Colaborar 

com os colegas que têm os mesmos alunos no sentido de articular estratégias que 

promovam o sucesso educativo destes; Identificar o jovem necessitado em 

atendimento e cuidados especiais; Distinguir-se por um elevado sentido de 

responsabilidade, de idoneidade moral, cívica e deontológica, e saber transmitir 

estes valores aos educandos; Assumir uma atitude de respeito pela importância da 

atividade docente na formação da personalidade humana e no desenvolvimento 

socioeconómico da sociedade. 

Saber Fazer que proporciona uma formação e qualificação profissional sólida, um 

espírito empreendedor no aluno/formando para que ele se adapte não só ao meio 

produtivo atual, mas também às tendências de transformação no mercado; Adotar 

o aluno de métodos e meios de ensino, bem como mecanismos de diferenciação 

pedagógica e de flexibilização dos programas, adequando-os à diversidade dos 

alunos a fim de promover o sucesso escolar, nomeadamente a nível dos objetivos 

específicos/conteúdos essenciais, e do desenvolvimento integral do jovem; 

Preparar o adolescente para um enquadramento auspicioso nas classes e níveis de 

ensino subsequentes e para uma opção vocacional e profissional consciente 

compatível com uma inserção social harmoniosa na comunidade; Proporcionar aos 
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alunos a aquisição e domínio de saberes, instrumentos, capacidades, atitudes e 

valores indispensáveis a uma escolha esclarecida das vias escolares ou profissionais 

subsequentes.  

Para o cumprimento cabal destes propósitos, no fim da Formação dever-se-á 

alcançar o seguinte perfil: Estes saberes interligam-se ao longo da vida do indivíduo 

e implicam que a educação se organize em torno deles de modo a proporcionar aos 

jovens instrumentos para compreender o mundo, agir sobre ele, cooperar com os 

outros, viver, participar e comportar-se de forma responsável. Neste quadro, o 

desafio da escola é, pois, fornecer as ferramentas teóricas e práticas relevantes 

para que os jovens e os adolescentes sejam bem-sucedidos como indivíduos, e 

como cidadãos responsáveis e úteis na família, na comunidade e na sociedade, em 

geral. 

O desafio da escola 

A escola confronta-se com o desafio de preparar os jovens para a vida. Isto significa 

que o papel da escola transcende os atos de ensinar a ler, a escrever, a contar ou de 

transmitir grandes quantidades de conhecimentos de história, geografia, biologia ou 

química, entre outros. Torna-se, assim, cada vez mais importante preparar o aluno 

para aprender a aprender e para aplicar os seus conhecimentos ao longo da vida. 

Perante este desafio, que competências são importantes para uma integração plena 

na vida? 

As competências importantes para a vida referem-se ao conjunto de recursos, isto 

é, conhecimentos, habilidades atitudes, valores e comportamentos que o indivíduo 

mobiliza para enfrentar com sucesso exigências complexas ou realizar uma tarefa, 

na vida quotidiana. Isto significa que para resolver um determinado problema, 

tomar decisões informadas, pensar crítica e criativamente ou relacionar-se com os 

outros um indivíduo necessita de combinar um conjunto de conhecimentos, 

práticas e valores. Naturalmente que o desenvolvimento das competências não 

cabe apenas à escola, mas também à sociedade, a quem cabe definir quais deverão 

ser consideradas importantes, tendo em conta a realidade do país. 

Neste contexto, reserva-se à escola o papel de desenvolver, através do currículo, 

não só as competências viradas para o desenvolvimento das habilidades de 
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comunicação, leitura e escrita, matemática e cálculo, mas também, as 

competências gerais, atualmente reconhecidas como cruciais para o 

desenvolvimento do indivíduo e necessárias para o seu bem-estar, nomeadamente:  

 Desenvolvimento da autonomia pessoal e a auto-estima; de estratégias de 

aprendizagem e busca metódica de informação em diferentes meios e uso 

de tecnologia; 

 Desenvolvimento de juízo crítico, rigor, persistência e qualidade na 

realização e apresentação dos trabalhos; 

 Resolução de problemas que reflectem situações quotidianas da vida 

económica social do país e do mundo; 

 Desenvolvimento do espírito de tolerância e cooperação e habilidade para 

se relacionar bem com os outros; 

 Uso de leis, gestão e resolução de conflitos; 

 Desenvolvimento do civismo e cidadania conscientes; 

 Adopção de comportamentos conscientes com relação à sua saúde e da 

comunidade bem como em relação ao alcoolismo, tabagismo e outras 

drogas; 

 Aplicação da formação profissionalizante na redução da pobreza; 

 Capacidade de lidar com a complexidade, diversidade e mudança; 

 Desenvolvimento de projetos estratégias de implementação 

individualmente ou em grupo; 

 Adopção de atitudes positiva em relação aos portadores de deficiências, 

idosos e crianças. 

Importa destacar que estas competências encerram valores a serem desenvolvidos 

na prática educativa no contexto escolar e extra - escolar, numa perspectiva de 

aprender a fazer fazendo. O aluno aprenderá a respeitar o próximo se tiver a 

oportunidade de experimentar situações em que este valor é visível. Ele só 

aprenderá a viver num ambiente limpo se a escola estiver limpa e promover o 

asseio em todos os espaços escolares. E cumprirá as regras de comportamento se 

elas forem exigidas e cumpridas por todos os membros da comunidade escolar de 

forma coerente e sistemática. 
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Espera - se que o jovem seja capaz de lidar com economias em mudança, isto é, 

adaptar-se a uma economia baseada no conhecimento, em altas tecnologias e que 

exigem cada vez mais novas habilidades relacionadas com adaptabilidade, adopção 

de perspectivas múltiplas na resolução de problemas, competitividade, motivação, 

empreendedorismo e a flexibilidade de modo a ter várias ocupações ao longo da 

vida. 

Abordagem transversal 
A transversalidade apresenta-se no currículo da escola do Magistério, como uma 

estratégia didáctica com vista um desenvolvimento integral e harmonioso do 

indivíduo. Com efeito, toda a comunidade escolar é chamada a contribuir na 

formação dos alunos, envolvendo-os na resolução de situações - problema 

parecidas com as que se vão confrontar na vida. 

No currículo da Escola de Magistério, prevê-se uma abordagem transversal das 

competências gerais e dos temas transversais. De referir que, embora os valores se 

encontrem imbuídos nas competências e nos temas já definidos no Plano Curricular 

para a referida escola, é importante que as acções levadas a cabo na escola e as 

atitudes dos seus intervenientes sobretudo dos professores constituam um modelo 

do saber ser, e bem-fazer. 

Neste contexto, toda a prática educativa gira em torno das competências acima 

definidas de tal forma que as oportunidades de aprendizagem criadas no ambiente 

escolar e fora dele contribuam para o seu desenvolvimento. Assim, espera-se que 

as actividades curriculares e extra curriculares sejam suficientemente desafiantes e 

estimulem os alunos a mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. O 

currículo da escola de Magistério, prevê ainda a abordagem de temas transversais, 

de forma explícita, ao longo do ano lectivo. Considerando as especificidades de cada 

disciplina, são dadas indicações para a sua abordagem no plano temático, nas 

sugestões metodológicas e no texto de apoio sobre os temas transversais. 

O desenvolvimento de Projetos comum constitui-se também com uma estratégias 

que permite estabelecer ligações interdisciplinares, mobilizar as competências 

treinadas em várias áreas de conhecimento para resolver problemas concretos. 

Assim, espera-se que as actividades a realizar no âmbito da planificação e 
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implementação de projectos, envolvam professores, alunos e até a comunidade e 

constituam em momentos de ensino -aprendizagem significativos. 

O papel do professor na preparação do aluno para a vida  

O papel da escola é preparar os jovens de modo a torná-los cidadãos activos e 

responsáveis na família, no meio em que vivem (cidade, aldeia, bairro, comunidade) 

ou no trabalho. Para conseguir este feito, o professor deverá colocar desafios aos 

seus alunos, envolvendo-os em actividades ou programas, colocando problemas 

concretos e complexos. A preparação do aluno para a vida passa por uma formação 

em que o ensino e as matérias leccionadas tenham significado para a vida do jovem 

e possam ser aplicados a situações reais. O ensino - aprendizagem das diferentes 

disciplinas que constituem o currículo fará mais sentido se estiver abarcado aos três 

saberes acima descritos interligando os conteúdos inerentes à disciplina, às 

componentes transversais e às situações reais. 

Tendo em conta que a tarefa do professor é facilitar a aprendizagem, é importante 

que este consiga: 

1. Organizar tarefas ou projetos que induzam os alunos a mobilizar os seus 

conhecimentos, habilidades e valores para encontrar ou propor alternativas de 

soluções; 

2. Encontrar pontos de interligação entre as disciplinas que propiciem o 

desenvolvimento de competências. Por exemplo, envolver os alunos numa 

atividade, projeto ou dar um problema que os obriga a recorrer a conhecimentos, 

procedimentos e experiências de outras áreas do saber; 

3. Acompanhar as diferentes etapas do trabalho para poder observar os 

alunos, motivá-los e corrigi-los durante o processo de trabalho; 

4. Criar, nos alunos, o gosto pelo saber como uma ferramenta para 

compreender o mundo e transformá-lo; 

5. Avaliar os alunos no quadro das competências que estão a ser 

desenvolvidas, numa perspetiva formativa. 

Esta preocupação exige do professor uma mudança de atitude em relação ao saber, 

à profissão, aos alunos e colegas de outras disciplinas. Com efeito, o sucesso deste 

programa passa pelo trabalho colaborativo e harmonizado entre os professores de 
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todas as disciplinas. Neste sentido, não se pode falar em desenvolvimento de 

competências para vida, de interdisciplinaridade se os professores não dialogam, 

não desenvolvem planos comuns ou se fecham nas suas próprias disciplinas. Um 

projecto de recolha de contos tradicionais ou da história da região poderá envolver 

diferentes disciplinas. Por exemplo: 

- Geografia integraria aspectos geográficos, físicos e sócio - económicos da região; 

- Educação Visual e plástica seriam responsável pelas ilustrações e cartazes. 

- História ocupar-se-ia dos aspectos técnicos da recolha deste tipo de fontes; 

- Português colaboraria na elaboração do guião de recolha, estrutura, Redacção e 

correcção dos textos; 

Com estes planos treinam-se habilidades, desenvolvem-se atitudes de trabalhar em 

equipa, de análise, de pesquisa, de resolver problemas e a auto-estima, 

contribuindo assim para o desenvolvimento das competências mais gerais definidas 

no plano curricular da escola de Formação de professores do 1º Ciclo do Ensino 

secundário. 

As metodologias activas e participativas propostas, centradas no aluno e viradas 

para o desenvolvimento de competências para a vida pretendem significar que, o 

professor ou futuro professor de Matemática não seja mais um centro transmissor 

de informações e de conhecimentos, expondo a matéria para reprodução e 

memorização pelos alunos. O aluno não pode ser  um receptor de informações e de 

conhecimentos. O aluno deve ser um sujeito activo na construção do conhecimento 

e pesquisa de informação, reflectindo criticamente sobre a sociedade. 

O professor deve assumir-se como criador de situações de aprendizagem, 

regulando os recursos e aplicando uma pedagogia construtivista. O seu papel na 

liderança de uma comunidade escolar implica ainda que seja um mediador e 

defensor intercultural, organizador democrático e gestor da heterogeneidade 

vivencial dos contextos dos alunos. 

As metodologias de ensino devem desenvolver no aluno: a capacidade progressiva 

de conceber e utilizar conceitos; maior capacidade de trabalho individual e em 

grupo; entusiasmo, espírito competitivo, aptidões e gostos pessoais; o gosto pelo 

raciocínio e debate de ideias; o interesse pela integração social e vocação 

profissional. 
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Caracterização da disciplina de Metodologia de ensino da Matemática 

A Matemática está presente em diversos campos de actividade humana, pelo que o 

seu ensino deve estar inscrito numa política de modernização económica, social e 

cultural no país. Estas e outras razões fazem da matemática uma disciplina essencial 

na formação dos cidadãos de qualquer país. Deste modo, a Matemática tem um 

papel essencial no desenvolvimento de processos de pensamento, sendo a base 

prioritária para a formação da personalidade dos alunos. 

 Por isso, o ensino da Matemática deverá pautar pelos princípios e métodos de 

trabalho com vista em potenciar o jovem para a autonomia e solidariedade, 

independência empreendedora, responsável e consciente das relações em que está 

envolvido e do ambiente em que vive. O mundo moderno aponta para a 

necessidade de adequar a Matemática a uma nova realidade. Por esta razão, o 

ensino desta disciplina deve dotar, o aluno de conhecimentos básicos necessários 

para a resolução de problemas, através de exploração de situações vividas no 

quotidiano. 

Assim, a resolução de problemas é um processo de aplicação de conhecimentos 

previamente adquiridos à situações novas e não familiares. Resolver problemas 

escritos é uma forma de resolução de problemas, porém, é importante que os 

alunos se defrontem com problemas que não sejam dramatizados. Eles devem 

saber comunicar-se matematicamente, sendo capazes de compreender as ideias 

matemáticas que são transmitidas verbalmente, por escrito ou através de imagens; 

exprimir ideias matemáticas através da fala, ou da escrita, ou com a ajuda de 

desenhos, gráficos, diagramas, ou materiais concretos. 

Durante as aulas, os alunos devem ser constantemente estimulados a debater 

(diálogo) com os colegas ou com o professor, argumentar e contra-argumentar 

através da escrita ou da fala, ajudando-os a desenvolver sua capacidade de 

expressão didático- matemático. Um dos grandes obstáculos da aprendizagem da 

Matemática é a hierarquização dos conteúdos, bem como a sua abordagem de 

forma linear e rígida sem, contudo, os alunos terem a oportunidade de explorá-los 

na sua vida quotidiana. 

 A transformação do programa de Metodologia de ensino da Matemática tem como 

perspectiva metodológica:  
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 A incorporação de competências Didático - Matemático centradas no 

desenvolvimento do raciocínio dos alunos; 

 O destaque recai para a resolução de problemas, explorando situações 

vividas no dia-a-dia, mostrando a necessidade do porque da aprendizagem 

da Matemática; 

 A apresentação dos conteúdos de Metodologia de ensino da Matemática 

garantindo a interdisciplinaridade e a transversalidade, isto é, a inter-relação 

da Metodologia de ensino da Matemática com diferentes disciplinas; 

 A utilização de métodos e procedimentos heurísticos para que o aluno 

realize a construção do seu próprio conhecimento, assegurando a 

compreensão do significado dos conteúdos; 

 A garantia da sistematização de conhecimentos didático – matemáticos 

através da exercitação; quer dizer que, dentro de cada unidade e ao longo 

da classe e do ciclo, deve conseguir-se a integração e tratamento 

metodológico das diferentes temáticas da Matemática do 1º Ciclo como: a 

aritmética, álgebra, a geometria e a estatística. 

Pretende-se que, com os novos programas  de Metodologia de ensino da  

Matemática da Escola de Magistério, ao aluno se dê grande destaque não só à 

resolução de problemas, mas também à consideração, compreensão e importância 

da Matemática no tratamento metodologico de aspectos transversais como: éticos, 

sociais, culturais, económicos, antropológicos, meio ambiente, e cognitivos. 

O ensino da Matemática deve estimular o interesse, a curiosidade, o espírito de 

investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. Pela 

Metodologia de ensino da matemática se pode destacar a importância do aluno 

desenvolver a capacidade de construir os seus próprios conhecimentos didático - 

matemático, cultivar a auto-estima a perseverança na busca de soluções. 

Ser didáticamente e matematicamente competente envolve de forma integrada 

atitudes, capacidades e conhecimentos relativos à Metodologia de ensino da 

Matemática. Esta competência desenvolve-se gradualmente ao longo de todo o 

percurso escolar dos alunos e inclui, necessariamente, a compreensão de noções e 

conhecimentos matemáticos interligados com um conjunto de atitudes e 
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capacidades transversais, entre as quais se destacam: o raciocínio matemático, a 

comunicação matemática e a resolução de problemas.  

 O raciocínio é uma capacidade fundamental que envolve a formulação e teste de 

conjecturas e a sua demonstração. Os alunos devem compreender que o raciocínio 

matemático envolve a construção de cadeias argumentativas, que começam pela 

simples justificação de passos e devem evoluir progressivamente para 

argumentações mais complexas. Os alunos devem, também, ser capazes de 

distinguir entre raciocínio indutivo e dedutivo, e reconhecer diferentes métodos de 

demonstração. Assim, o tema “Lógica e Raciocínio Matemático”, apesar de não 

constituir em si mesmo um conteúdo do programa, torna-se indispensável na 

medida em que contém elementos que ajudam os alunos a desenvolver e avaliar a 

argumentação matemática, bem como a seleccionar e usar diversos tipos de 

raciocínio e métodos de demonstração. 

A comunicação é outra capacidade transversal de toda a actividade matemática. 

Envolve as vertentes orais e a escrita, incluindo o domínio progressivo da linguagem 

simbólica própria da Matemática. O aluno deve ser capaz de expressar as suas 

ideias, compreender as ideias que lhe são apresentadas e de participar de forma 

construtiva em debates. A criação de oportunidades de comunicação adequadas é 

assumida como um aspecto essencial na actividade que se realiza na sala de aula. 

Por fim, a resolução de problemas e actividades Investigativas é entendida como 

uma capacidade matemática fundamental, considerando-se que os alunos devem 

adquirir agilidade a lidar com problemas relativos a contextos do seu dia-a-dia e de 

outros domínios do saber. Contribui para o desenvolvimento do interesse pela 

pesquisa, pois deve ser direccionada para uma actividade que seja atraente e que se 

relacione com a experiencia do aluno. É fundamental desenvolver no aluno a 

capacidade de modelar, o aluno que modela aprende a fazer Matemática na 

medida em que faz e refaz modelos, melhorando-os. 

Assim, em função da abordagem por competências em curso na Escola de 

Magistério desde o ano de 2008, pensamos nós que ao longo da formação, o aluno 

futuro professor deve desenvolver capacidades  em Metodologia de ensino da 

Matemática sobre: 



271 
 

 O pensamento algébrico por meio do tratamento metodológico de 

representações algébricas que permitem fazer generalizações sobre 

propriedades das operações aritméticas, traduzir situações problemáticas e 

informações contidas em tabelas e gráficos e encontrar possíveis soluções; 

 O pensamento geométrico através do tratamento metodológico dos aspetos 

geométricos e de utilização de ideias geométricas em diversas situações da 

vida e na comunicação; 

  Tratamento metodológico de como operar com conceitos e definições, 

proposições e suas demonstrações através das vias apropriadas para o 

desenvolvimento do pensamento lógico (via indutiva, dedutiva e 

construtiva); 

  Tratamento metodológico de resolução de problemas explorando a 

Matemática através de situações vividas no quotidiano e nas várias 

disciplinas. 

Estes programas podem serem documentos orientadores para o trabalho do 

professor, e servirem de material de apoio para a sua preparação na realização do 

seu trabalho com maior segurança e objectividade. 

Visão geral dos conteúdos de Metodologia de ensino da Matemática para futuros 
professores do 1º Ciclo 

O programa proposto está organizado em nove unidades temáticas de modo a 

contemplar competências gerais e essenciais que a aprendizagem da Matemática 

favorece, como ilustra a figura 5. Por sua vez, estas unidades temáticas estão 

encadeadas de modo a permitir uma melhor compreensão da Matemática como 

um todo em que cada tema se relaciona e interliga com os restantes. A sequência 

dos temas adaptada tem também presente uma utilidade imediata de formação 

científica e técnica que se liga a outras áreas do conhecimento. 
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Figura A – Visão geral dos conteúdos do programa de formação de futuros 
professores para 1º Ciclo em Metodologia de ensino de Matemática 

Fonte: Elaboração propria 

Considerando que se trata de um plano trienal que deve ser exequível em 2, 4 e 2  

tempos semanais previstas de quarenta e cinco minutos cada para aulas teóricas e 

práticas (aulas simuladas) e um ano letivo de estágio pedagógico, tornou-se 

necessário fazer opções em cada unidade curricular. A opção feita pela Equipa 

Técnica na escola em estudo foi no sentido de garantir equilíbrio entre as várias 

unidades temáticas, ao longo de todo o percurso curricular durante os três anos na 

formação em Metodologia de ensino de Matemática. Os alunos abordarão em cada 

unidade, temas diversificados e interligados que favorecerão o desenvolvimento da 

competência didático - matemático.  

Objetivo terminal de integração em metodologia de ensino de matemática para 
futuro professor de Matemática para o 1º Ciclo 
No final dos três anos letivos, o futuro professor de Matemática para o 1º Ciclo em 

Metodologia de ensino de Matemática, deve ser capaz de resolver situações-

problemas, aplicando conhecimentos sobre os fundamentos teóricos da didática de 

matemática que servem de apoio ao processo de ensino aprendizagem da 

Matemática dos distintos blocos temáticos do 1º Ciclo do ensino secundário 

(tratamento metodologico dos fundamentos teóricos da didática de matemática 

para o ensino e aprendizagem dos  temas de  conjuntos numéricos, de aritmetica, 

de álgebra, de geometria e de estatística  no 1º Ciclo do ensino secundário); o 

fundamento curricular do sistema nacional angolano, especificamente no ensino da 

matemática; processos de aprendizagem considerando a diversidade cultural de 

seus alunos; procedimentos avaliativos que permitem verificar o nível dos exitos 

dos alunos; recursos digitais como meios de aprendizagem ; recursos digitais e não 

digitais de acordo aos conteúdos e metas de aprendizagem; estratégias 

metodológicas de carater individual e do grupo. 
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Proposta de  Programa de Metodologia de Ensino de Matemática para 11ª classe  

1.Objectivo intermédio de integração para a 11ª classe 

 No final do ano lectivo, o aluno da 11.ª Classe deve ser capaz de resolver problemas 

do dia – dia aplicando conhecimentos sobre aspectos gerais, Objectivos e 

conteúdos do ensino da Metodologia de Matemática, Linhas Directrizes no Ensino 

da Matemática, aspectos metodológicos fundamentais do ensino da Matemática, 

planificação e avaliação no Processo do ensino e aprendizagem da Matemática 

(Planificar, executar e avaliar). 

2. Carga horária da 11ª classe durante o ano letivo 

Em cada ano letivo a 11ª Classe na disciplina de Metodologia de ensino da 

Matemática conta com dois tempos letivos semanais, por exemplo em (2018), 

assinalou-se sexta-feira como dia agendado para aulas em função da distribuição 

feita pela Direção de escola:  

2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira 

 2t    

Fonte: Elaboração propria 
Para o efeito nesta estrutura do programa sugerimos que: 

  Cada professor deve fazer o cálculo das aulas previstas com ajuda do 

Calendário escolar, contar com os dias úteis por semana em função do 

horário atribuído; 

 É necessário ter em conta os feriados nacionais/provinciais e outros dias 

sem atividades letivas. 

3. Visão geral dos conteúdos da 11ª classe, na disciplina de Metodologia de ensino 
da Matemática  

Quadro  A - Visão geral dos conteúdos da 11ª classe, na disciplina de Metodologia de ensino da 
Matemática, Formação de professores para o 1º Ciclo 
 

Trimestre 
Unidades temáticas a desenvolver ao longo do ano letivo Nº de Semanas 

lectivas 
Nº de Aulas 

Previstas 

1º  
Unidade I- Fundamentos teóricos e aspectos principais da 
Metodologia de ensino de  Matemática para o 1º Ciclo 

14 
28 

2º  
Unidade II: Aspectos Metodológicos fundamentais do 
ensino da Matemática 

12 
24 

3º  Unidade III- Planificação e Avaliação 10 20 

TOTAL 3 unidades 36 72 

Fonte: Elaboração propria 
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4. Plano Temático Pormenorizado das Unidades para 11ª Classe Escola de 
Magistério  

A disciplina de Metodologia de ensino da Matemática para a 11ª Classe, constituída 

por três unidades temáticas, é em seguida, apresentada de forma desenvolvida. As 

sugestões metodológicas específicas são apresentadas por cada unidade temática 

propostas, num total de três que compõem o programa da 11ª Classe. No entanto, 

ao longo do processo de ensino -aprendizagem, os alunos devem ser encorajados a 

trabalharem matematicamente nas situações da vida real através da planificação, 

execução, avaliação e planificação das aulas. 

Os alunos abordarão em cada unidade, temas diversificados e interligados que 

favorecerão o desenvolvimento da competência didático- matemático. De seguida é 

apresentada uma breve descrição de cada uma das unidades temáticas. 

Quadro B –Distribuição dos objetos de aprendizagem propostos em Metodologia de ensino da 

Matemática para 11ª Classe no 1º Trimestre de cada ano letivo 

MOMENTO 

PEDAGÓGICO CONTEÚDOS/SABERES OBJECTIVOS INSTRUTIVOS 
Nº DE TEMPOS 

LETIVOS 

* Apresentação do 
programa 
Sequências de ensino 
- aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aulas de integração 
Aulas de recuperação 

Avaliação (Prova do 
Professor) 

Unidade 1- Fundamentos teóricos e 
aspectos principais da Metodologia de 
ensino de  Matemática para o 1º Ciclo 

 Propósito: Fornecer as bases teóricas 

sobre a conceitualização didática, 

analisar os elementos gerais de didática 

e conteúdos sobre as linhas diretrizes 

no ensino Matemática do 1º Ciclo  

Conteúdos especificos: 
C1: conteúdo sobre a Concetualização 
didática. - (refere-se a uma justificação 
teórica do conhecimento especializado do 
conteúdo didático-matemático) 

 Importância do estudo da 

disciplina 

 Objectivos e conteúdos do ensino 

da Metodologia de Matemática  

  Relação da MEM com as outras 

Ciências  

  Conteúdos sobre as noções gerais de 

didática 

a. Conceito de didática;  

b. Fenómeno didático;  

c. Situação didática;  

d. Situação a didática;  

e. Fases de uma situação didática 

 
 
 
 
 
 
 
Fornecer as bases 
teóricas  sobre a 
Concetualização 
didática. 
 
 
 

 Analisar os 

elementos gerais 

de didática 

 

 

 

 

 Analisar em 

pormenores os 

Conteúdos sobre 

as linhas 

Directrizes no 

ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 tempos 
 
 
 
10 tempos 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 tempos 
 
4 tempos 
6 tempos 
2  tempos 
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(ação, formulação e validação);  

f. Noções matemáticas e para 

matemáticas 

g. Processo de compreensão em 

matemática;  

h. Contrato didático 

 Conteúdos sobre as linhas Directrizes 

no ensino Matemática do 1º Ciclo do 

ensino secundário 

a. Conceito de linha directriz. 

b. Tipos de linhas directrizes no 

ensino Matemática do 1º 

Ciclo do ensino secundário 

 

Matemática do 1º 

Ciclo do ensino 

secundário 

 

  

Nº total de tempos lectivos no 1º trimestre:   28 Tempos 

 
Sugestões Metodológicas 

 Unidade 1- Fundamentos e aspectos principais da Metodologia de ensino de  

Matemática para o 1º Ciclo   

O professor deve propor aos estudantes actividades (em grupo ou indivbidual) que 

os levem a sentir a necessidade ter  as bases teóricas sobre a conceitualização 

didática, analisar os elementos gerais de didática, trabalhando: Conceito de 

didática; Fenómeno didático; Situação didática; Situação a didática; Fases de uma 

situação didática (ação, formulação e validação); Noções matemáticas e para 

matemáticas; Processo de compreensão em matemática; Contrato didático 

Unidade 2 - Linhas Directrizes no ensino Matemática do 1º Ciclo do ensino 

secundário  

O professor deve propor aos estudantes actividades (em grupo ou individual) que os 

levem a sentir a necessidade de conhecerem os conteúdos sobre as linhas 

directrizes no ensino Matemática do 1º Ciclo. Pedir que os estudantes analisem em 

pormenores as linhas directrizes no ensino Matemática do 1º Ciclo do ensino 

secundário (Trabalho com os planos de estudo, programas e manuais de 

Matemática do 1º Ciclo do ensino secundário). 

Indicadores de desempenho do aluno nestas duas unidades: 

 Conceptualizam todos elementos gerais de didática; 

 Identificam e analisam as linhas diretrizes no ensino Matemática do 1º Ciclo. 
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Quadro C - Distribuição dos objetos de aprendizagem em Metodologia de ensino da Matemática a 

serem trabalhados na 11ª Classe no 2º Trimestre 

MOMENTO PEDAGÓGICO CONTEÚDOS/SABERES Nº DE TEMPOS LETIVOS 

Sequências de ensino-
aprendizagem 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aulas de integração 
Aulas de recuperação 
Avaliação (Prova do Professor) 

Unidade 2: Aspectos Metodológicos 

fundamentais do ensino da Matemática 

Propósito: 

 Conteúdos específicos:  

C1: Conteúdo sobre aspectos 

metodológicos fundamentais do ensino da 

Matemática; 

 Conteúdo sobre objetivos de ensino; 

 Conteúdos sobre métodos de ensino 

 Conteúdo sobre os meios de ensino; 

a. Conteúdo sobre meios 

didáticos virtuais;  

b. Conteúdo sobre meios 

didáticos não virtuais 

 
 

 
 
 
 

4 tempos 
 

6 tempos 
 

4 tempos 
4 tempos 
2 tempos 

Nº total de tempos lectivos no 2º trimestre:  20 Tempos 

Fonte: Elaboração propria 

Sugestões Metodológicas - Unidade 2: Aspectos Metodológicos fundamentais do 

ensino da Matemática 

O professor deve propôr aos estudantes actividades (em grupo ou indivbidual) que 

os levem a sentir a necessidade de conhecerem os conteúdos sobre aspectos 

metodológicos fundamentais do ensino da Matemática. Realizar exercicios de 

derivação de objetivos, métodos e meios de esino de uma aula de Matemática para 

o 1º Ciclo do ensino secundário (Trabalho com os planos de estudo, programas e 

manuais de Matemática do 1º Ciclo do ensino secundário). 

Indicadores de desempenho do aluno nestas duas unidades: 

 Deriva os objetivos de uma aula de um tema qualquer de Matemática para 

ensinar no 1º Ciclo do ensino secundário 

 Selecciona e diferencia os métodos de ensino a usar na aula e nas diferentes 

fases da mesma dado um tema qualquer de Matemática para ensinar no 1º 

Ciclo do ensino secundário 

 Selecciona e elabora os meios de ensino para uma aula de para ensinar no 1º 

Ciclo do ensino secundário 
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Quadro  D- Distribuição dos objetos de aprendizagem em Metodologia de ensino da Matemática a 
serem trabalhados na 11ª Classe no 3º Trimestre 

 

MOMENTO 

PEDAGÓGICO CONTEÚDOS/SABERES 
Nº DE TEMPOS 

LECTIVOS 

Sequências de ensino-
aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aulas de integração 
Aulas de recuperação 
Avaliação (Prova do 
Professor) 

Unidade 3- Planificação do processo do ensino- 
aprendizagem da Matemática do 1º Ciclo do ensino 
secundário 
Propósito: 
Conteúdos específicos:  
C2: conteúdo sobre o Marco curricular do sistema de 
ensino angolano, para o processo do ensino- 
aprendizagem da Matemática do 1º Ciclo do ensino 
secundário  (Trabalho com os planos de estudo, 
programas e manuais de Matemática do 1º Ciclo do 
ensino secundário): 

 Conteúdo sobre a planificação do processo do 

ensino- aprendizagem da Matemática: 

 Conteúdo sobre a análise dos programas para 

o ensino da matemática no 1º Ciclo 

 Conteúdos sobre a planificação ao longo prazo 

(Planificação do ano letivo por trimestre)      

 Conteúdos sobre a planificação ao médio prazo 

(Planificação das unidades para cada trimestre).  

 Conteúdos sobre a planificação ao curto prazo 

(planificação detalhada das aulas no ensino da 

Matemática do 1º Ciclo)   

 Simulação de aulas na sala 

C4: Avaliação do conhecimento matemático.  

 Conteúdos sobre o processo de avaliação 

(princípios e abordagens); 

 Conteúdos sobre diferentes tipos de 

avaliação. 

 Conteúdo sobre a construção de 

instrumentos de avaliação considerando as 

bases curriculares (planos e programas de 

estudo do 1º Ciclo do ensino secundário);  

 Análise dos resultados obtidos na aplicação 

de alguns instrumentos de avaliação com 

vista à organização do trabalho futuro. 

 Conteúdo sobre os mapas de progresso de 

aprendizagem (tarefas de aprendizagem) e 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 tempos 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 tempos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 tempos 
2 tempos 
2 aulas 
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Conteúdo sobre conceito de erro e seu 

tratamento na aprendizagem; 

 Conteúdo sobre a avaliação de Aprendizagens 

matemáticas através de software educacional 

ou Tic's. 

Nº total de tempos lectivos no 3º trimestre:  20 tempos 

Fonte: Elaboração propria 

Sugestões Metodológicas - Unidade 3- Planificação do processo do ensino- 

aprendizagem da Matemática do 1º Ciclo do ensino secundário 

O professor deve propôr aos estudantes actividades (em grupo ou indivbidual) que 

os levem a sentir a necessidade de conhecerem os Conteúdo sobre a planificação 

do processo do ensino- aprendizagem da Matemática e Avaliação do conhecimento 

matemático. Realizar exercicios de análise dos programas para o ensino da 

matemática no 1º Ciclo; planificação ao longo prazo (Planificação do ano lectivo por 

trimestre); planificação ao médio prazo (Planificação das unidades para cada 

trimestre); planificação ao curto prazo (planificação detalhada das aulas no ensino 

da Matemática do 1º Ciclo), simulação de aulas na sala e processo de avaliação 

(princípios e abordagens) (Trabalho com os planos de estudo, programas e manuais 

de Matemática do 1º Ciclo do ensino secundário): 

Indicadores de desempenho do aluno nestas duas unidades: 

 Planifica atividade pedagógico ao longo prazo (Planificação do ano 

letivo por trimestre);  

 Planifica atividade pedagógica ao médio prazo (Planifica as unidades 

para cada trimestre); 

  Planifica atividade pedagógica ao curto prazo (planifica de forma 

detalhada as aulas de Matemática para ensinar no 1º Ciclo);  

 Ministra aulas simuladas aplicando todo conhecimento adquirido; 

 Avalia e se auto avalia quando se simula uma determinada aula; 

 Analisa os resultados obtidos na aplicação de alguns instrumentos de 

avaliação com vista à organização do trabalho futuro  
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Proposta de programa de metodologia de ensino de matemática para 12ª classe  

Objetivo intermédio de integração para a 12ª classe 

 No final do ano lectivo, o aluno da 12.ª Classe deve capaz de resolver problemas do 

dia – dia aplicando conhecimentos sobre modelos cognitivos, métodos do ensino Da 

Matemática e base material de estudo no ensino e aprendizagem da Matemática, a 

planificação e avaliação no Processo do ensino e aprendizagem da Matemática 

(Planificar, executar e avaliar - Consolidação) 

Carga horária da 12ª classe durante o ano lectivo 

Em cada ano lectivo a 11ª Classe na disciplina de Metodologia de ensino da 

Matemática conta com dois tempos lectivos semanais, por exemplo em (2018), 

assinalou-se sexta-feira como dia agendado para aulas em função da distribuição 

feita pela Direcção de escola: 

2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira 

 2t  2t  

Fonte: Elaboração própria 
Para o efeito nesta estrutura do programa sugerimos que: 

 Cada professor deve fazer o cálculo das Aulas Previstas com ajuda de um 

Calendário e contar os dias úteis por semana; 

 É necessário ter em conta os feriados nacionais/provinciais e outros dias 

sem atividades lectivas. 

Calendarização Nº de Aulas Previstas 

1º TRIMESTRE 46 

2º TRIMESTRE 48 

3º TRIMESTRE 50 

TOTAL 144 

Fonte: Elaboração Propria 
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Quadro E –Distribuição dos objetos de aprendizagem em Metodologia de ensino da Matemática a 
serem trabalhados na 12ª Classe no 1º Trimestre 

MOMENTO 

PEDAGÓGICO CONTEÚDOS/SABERES 
Nº DE TEMPOS 

LECTIVOS 

*Apresentação  
 

Sequências de 
ensino-

aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 1: Aspectos Metodológicos fundamentais do 
ensino da Matemática (Revisão) 
Propósito: 
Conteúdos especificos: 
1.1. Objectivos 
1.2.  Métodos de ensino  
1.3. Meios de ensino 
Unidade II – Problemas gerais da realização 
metodológica do ensino de Matemática  
Propósito: 
Conteúdos especificos: 
C3: Tratamento didático das operações e 

comportamentos. aqui toma posição como aspeto 

chave do conteúdo epistemico: o uso de situações - 

problema para aprender a matemática:  

 Conteúdos sobre análise geral das situações 

concretas mais importantes da disciplina 

(Tratamento metodológico dos conceitos, 

definições e teoremas) 

 Conteúdo sobre o tratamento didático de tipos 

de problemas com o uso das operações em Q 

(conceito de fração, tipos de frações, frações 

equivalentes, frações decimais);  

 Conteúdo sobre o Tratamento didático das 

iniciações à álgebra (equações e 

desigualdades);  

 Conteúdo sobre o Tratamento didático da 

geometria; 

  Conteúdo sobre o Tratamento didático da 

estatística e probabilidade (dados e sua 

representação em tabelas e gráficos, medidas 

de tendência central, aleatória) 

 
 
 
2 tempos 
2 tempos 
 2 tempos 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 tempos 
 
 
6 tempos 
 
4 tempos 
 
6 tempos 
 
4 tempos 
 
6 tempos 

Avaliação 
formativa (Prova 

do Professor) 

  

Nº total de tempos lectivos no 1º trimestre:  34 tempos 

Fonte: Elaboração Própria 
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Sugestões Metodológicas - Unidade I – Problemas gerais da realização 
metodológica do ensino de Matemática 

O professor deve propôr aos estudantes actividades (em grupo ou indivbidual) que 

os levem a sentir a necessidade de conhecerem os conteúdos sobre aspectos 

metodológicos fundamentais do ensino da Matemática. Realizar exercicios de 

aplicação de derivação de objetivos, métodos e meios de esino de uma aula de 

Matemática para o 1º Ciclo do ensino secundário (Trabalho com os planos de 

estudo, programas e manuais de Matemática do 1º Ciclo do ensino secundário). 

O professor na 12ª Classe deve propôr exercício sobre o tratamento metodológico 

das situações concretas mais importantes da disciplina (tratamento metodológico 

dos conceitos e definições , teoremas e suas demonstrações, exercícios com texto e 

exercícios de construção): tratamento didático de problemas com o uso das 

operações em Q (conceito de fração, tipos de frações, frações equivalentes, frações 

decimais); Tratamento didático das iniciações à álgebra (equações e desigualdades); 

Tratamento didático da geometria; Tratamento didático da estatística e 

probabilidade (dados e sua representação em tabelas e gráficos, medidas de 

tendência central, aleatória) 

Indicadores de desempenho do aluno nestas duas unidades: 
Planifica atividade pedagógico ao longo prazo (Planificação do ano letivo por 

trimestre);  

Planifica atividade pedagógica ao médio prazo (Planifica as unidades para cada 

trimestre); 

 Planifica atividade pedagógica ao curto prazo (planifica de forma detalhada as aulas 

de Matemática para ensinar no 1º Ciclo);  

Ministra aulas simuladas Aplicando os conhecimentos adquiridos no tratamento 

metodológico das situações concretas mais importantes da disciplina (tratamento 

metodológico dos conceitos e definições, teoremas e suas demonstrações, 

exercícios com texto e exercícios de construção): tratamento didático de problemas 

com o uso das operações em Q (conceito de fração, tipos de frações, frações 

equivalentes, frações decimais); Tratamento didático das iniciações à álgebra 

(equações e desigualdades); Tratamento didático da geometria; Tratamento 
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didático da estatística e probabilidade (dados e sua representação em tabelas e 

gráficos, medidas de tendência central, aleatória). 

Avalia e se auto avalia quando se simula uma determinada aula; 

Analisa os resultados obtidos na aplicação de alguns instrumentos de avaliação 

com vista à organização do trabalho futuro  

Quadro F –Distribuição dos objetos de aprendizagem em Metodologia de ensino da Matemática a 
serem trabalhados na 12ª Classe no 2º Trimestre 

 

MOMENTO PEDAGÓGICO CONTEÚDOS/SABERES 
Nº DE TEMPOS 

LETIVOS 

 
Sequências de ensino-

aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unidade 3- Planificação do processo do ensino-
aprendizagem da Matemática (revisão- -simulação 
de aulas) 
Propósito: Planifica o processo de ensino 
aprendizagem da Matemática do 1º Ciclo do 
ensino secundário 
Conteúdos específicos: 
C2: conteúdo sobre o Marco curricular do sistema 
de ensino angolano, para o processo do ensino- 
aprendizagem da Matemática do 1º Ciclo do 
ensino secundário (Trabalho com os planos de 
estudo, programas e manuais de Matemática do 1º 
Ciclo do ensino secundário): 

 Conteúdo sobre a planificação do processo do 

ensino- aprendizagem da Matemática: 

 Conteúdo sobre a análise dos programas 

para o ensino da matemática no 1º Ciclo 

 Conteúdos sobre a planificação ao longo prazo 

(Planificação do ano letivo por trimestre)      

 Conteúdos sobre a planificação ao médio 

prazo (Planificação das unidades para cada 

trimestre).  

 Conteúdos sobre a planificação ao curto prazo 

(planificação detalhada das aulas no ensino da 

Matemática do 1º Ciclo)   

 Simulação de aulas na sala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 tempos 
 
 
6 tempos 
 
6 tempos 
 
16 tempos 
 
6 tempos 

Avaliação formativa (Prova do Professor)  

Nº total de tempos lectivos no 2º trimestre:  42 tempos 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 



283 
 

 

Sugestões Metodológicas - Unidade 3- Planificação do processo do ensino- 

aprendizagem da Matemática (revisão- -simulação de aulas) 

O professor na 12ª Classe deve propôr exercicio sobre o tratamento metodológico 

das situações concretas mais importantes da disciplina (tratamento metodológico 

dos conceitos e definições , teoremas e suas demonstrações, exercicios com texto e 

exercicios de construção): tratamento didático de problemas com o uso das 

operações em Q (conceito de fração, tipos de frações, frações equivalentes, frações 

decimais); Tratamento didático das iniciações à álgebra (equações e desigualdades); 

Tratamento didático da geometria; Tratamento didático da estatística e 

probabilidade (dados e sua representação em tabelas e gráficos, medidas de 

tendência central, aleatória) 

Indicadores de desempenho do aluno nestas duas unidades: 
Planifica atividade pedagógico ao longo prazo (Planificação do ano letivo por 

trimestre);  

Planifica atividade pedagógica ao médio prazo (Planifica as unidades para cada 

trimestre); 

 Planifica atividade pedagógica ao curto prazo (planifica de forma detalhada as aulas 

de Matemática para ensinar no 1º Ciclo);  

Ministra aulas simuladas Aplicando os conhecimentos adquiridos no tratamento 

metodológico das situações concretas mais importantes da disciplina (tratamento 

metodológico dos conceitos e definições, teoremas e suas demonstrações, 

exercícios com texto e exercícios de construção): tratamento didático de problemas 

com o uso das operações em Q (conceito de fração, tipos de frações, frações 

equivalentes, frações decimais); Tratamento didático das iniciações à álgebra 

(equações e desigualdades); Tratamento didático da geometria; Tratamento 

didático da estatística e probabilidade (dados e sua representação em tabelas e 

gráficos, medidas de tendência central, aleatória). 

Avalia e se auto avalia quando se simula uma determinada aula; 

Analisa os resultados obtidos na aplicação de alguns instrumentos de avaliação com 

vista à organização do trabalho futuro  
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Quadro G –Distribuição dos objetos de aprendizagem em Metodologia de ensino da Matemática a 
serem trabalhados na 12ª Classe no 3º Trimestre 

 

MOMENTO PEDAGÓGICO CONTEÚDOS/SABERES 
Nº DE TEMPOS 

LETIVOS 

Sequências de ensino-
aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avaliação (Prova do  
Professor) 

Unidade  4   : Avaliação do conhecimento 
matemático da Matemática do 1º Ciclo do ensino 
secundário  (Revisão) 
C4: Avaliação do conhecimento matemático.  

 Conteúdos sobre o processo de 

avaliação (princípios e abordagens); 

 Conteúdos sobre diferentes tipos de 

avaliação. 

 Conteúdo sobre a construção de 

instrumentos de avaliação considerando 

as bases curriculares (planos e 

programas de estudo do 1º Ciclo do 

ensino secundário);  

 Análise dos resultados obtidos na 

aplicação de alguns instrumentos de 

avaliação com vista à organização do 

trabalho futuro. 

 Conteúdo sobre os mapas de progresso 

de aprendizagem (tarefas de 

aprendizagem) e Conteúdo sobre 

conceito de erro e seu tratamento na 

aprendizagem; 

 Conteúdo sobre a avaliação de 

Aprendizagens matemáticas através de 

software educacional ou Tic's. 

 
 
 
 
10 tempos 
 
10 tempos 
 
 
10 tempos 
 
 
6 tempos 
 
 
 
6 tempos 

Nº total de tempos lectivos no 3º trimestre:  42 tempos 

Fonte: Elaboração Própria 

Sugestões Metodológicas - Unidade  4   : Avaliação do conhecimento matemático 
da Matemática do 1º Ciclo do ensino secundário  (Revisão) 

O professor na 12ª Classe deve propôr exercicio sobre o tratamento metodológico 

das situações concretas mais importantes da disciplina (tratamento metodológico 

dos conceitos e definições , teoremas e suas demonstrações, exercicios com texto e 
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exercicios de construção): tratamento didático de problemas com o uso das 

operações em Q (conceito de fração, tipos de frações, frações equivalentes, frações 

decimais); Tratamento didático das iniciações à álgebra (equações e desigualdades); 

Tratamento didático da geometria; Tratamento didático da estatística e 

probabilidade (dados e sua representação em tabelas e gráficos, medidas de 

tendência central, aleatória) 

Indicadores de desempenho do aluno nestas duas unidades: 

Ministra aulas simuladas Aplicando os conhecimentos adquiridos no tratamento 

metodológico das situações concretas mais importantes da disciplina (tratamento 

metodológico dos conceitos e definições, teoremas e suas demonstrações, 

exercícios com texto e exercícios de construção): tratamento didático de problemas 

com o uso das operações em Q (conceito de fração, tipos de frações, frações 

equivalentes, frações decimais); Tratamento didático das iniciações à álgebra 

(equações e desigualdades); Tratamento didático da geometria; Tratamento 

didático da estatística e probabilidade (dados e sua representação em tabelas e 

gráficos, medidas de tendência central, aleatória). 

Avalia e se auto avalia quando se simula uma determinada aula; 

Analisa os resultados obtidos na aplicação de alguns instrumentos de avaliação com 

vista à organização do trabalho futuro  

Sugestão de novo programa de metodologia de ensino de matemática para 13ª 

classe  

Objetivo intermédio de integração para a 13ª classe 

 No final do ano lectivo ou ciclo de formação, o futuro professor de Matemática em 

Metodologia, deve ser capaz de resolver Situações-problema (Planificação, 

execução e avaliação), aplicando conhecimentos sobre os fundamentos teóricos da 

didática de matemática que servem de apoio ao processo de ensino aprendizagem 

da Matemática dos distintos blocos temáticos do 1º Ciclo do ensino secundário 

(tratamento metodológico dos fundamentos teóricos da didática de matemática 

para o ensino e aprendizagem dos  temas de  conjuntos numéricos, de aritmético, 

de álgebra, de geometria e de estatística  do 1º Ciclo do ensino secundário) 
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Carga horária da 13ª classe durante o ano letivo 

Em cada ano letivo a 13ª Classe na disciplina de Metodologia de ensino da 

Matemática conta com dois tempos letivos semanais, por exemplo em (2018), 

assinalou-se sexta-feira como dia agendado para aulas em função da distribuição 

feita pela Direção de escola: 

2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira 

2t  2t   

Fonte: Elaboração Própria 

Para o efeito nesta estrutura do programa sugerimos que: 

 Cada professor deve fazer o cálculo das Aulas Previstas com ajuda de um 

Calendário e contar os dias úteis por semana; 

 É necessário ter em conta os feriados nacionais/provinciais e outros dias 

sem atividades letivas. 

Calendarização Nº de Aulas Previstas 

1º TRIMESTRE 24 

2º TRIMESTRE 22 

3º TRIMESTRE 24 

TOTAL 70 

Fonte: Elaboração Própria 

Quadro H –Distribuição dos objetos de aprendizagem em Metodologia de ensino da Matemática a 
serem trabalhados na 13ª Classe no 1º Trimestre 

MOMENTO PEDAGÓGICO CONTEÚDOS/SABERES 
Nº DE TEMPOS 

LETIVOS 

*Apresentação  
Sequências de ensino-
aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 1 – Problemas didácticos específicos no 
processo de ensino- aprendizagem da Matemática 
no 1º Ciclo do ensino secundário (Revisão) 
Propósito: 
Conteúdos específicos: 
C3: Tratamento didático das operações e 

comportamentos. aqui toma posição como aspeto 

chave do conteúdo epistemico: o uso de situações - 

problema para aprender a matemática:  

 Conteúdos sobre a análise geral das 

situações concretas mais importantes da 

 
 
 
 
 
 
 
4 tempos 
 
 
 
4 tempos 
 
4 tempos 
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Avaliação (Prova do Professor) 

disciplina (Tratamento metodológico dos 

conceitos, definições e teoremas) 

 Conteúdo sobre o tratamento didático de 

tipos de problemas com o uso das 

operações em Q (conceito de fração, tipos 

de frações, frações equivalentes, frações 

decimais);  

 Conteúdo sobre o Tratamento didático das 

iniciações à álgebra (equações e 

desigualdades);  

 Conteúdo sobre o Tratamento didático da 

geometria; 

  Conteúdo sobre o Tratamento didático da 

estatística e probabilidade (dados e sua 

representação em tabelas e gráficos, 

medidas de tendência central, aleatória) 

 Conteúdos sobre os problemas didáticos 

específicos no processo de ensino- 

aprendizagem da Matemática no 1º Ciclo 

do ensino secundário: A linguagem na sala 

de aulas; Relação entre o pensamento e a 

linguagem; O vocabulário nas aulas de 

Matemática isto é, relação palavra e 

conteúdo; A oralidade nas aulas de 

Matemática como forma de aprendizagem;

 A leitura e escrita nas aulas e sua 

importância; As diferentes estratégias no 

ensino da Matemática; A linguagem 

figurativa nas aulas de Matemática; 

Equações, gráficos, esquemas e diagramas 

como forma de apresentação da linguagem 

científica 

 
2 tempos  
 
 
 
 
 
2 tempos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 tempos 

Nº total de tempos lectivos no 1º trimestre:  22 Tempos 

Fonte: Elaboração Própria 
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Sugestões Metodológicas - Unidade 1 – Problemas didácticos específicos no 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática no 1º Ciclo do ensino secundário  

O professor na 13ª Classe deve fazer o levantamento das dificuldades dos 

estudantes e propôr exercício sobre o tratamento metodológico das situações 

concretas mais importantes da disciplina (tratamento metodológico dos conceitos e 

definições , teoremas e suas demonstrações, exercícios com texto e exercícios de 

construção): tratamento didático de problemas com o uso das operações em Q 

(conceito de fração, tipos de frações, frações equivalentes, frações decimais); 

Tratamento didático das iniciações à álgebra (equações e desigualdades); 

Tratamento didático da geometria; Tratamento didático da estatística e 

probabilidade (dados e sua representação em tabelas e gráficos, medidas de 

tendência central, aleatória) 

Indicadores de desempenho do aluno nestas duas unidades: 
Planifica atividade pedagógico ao longo prazo (Planificação do ano letivo por 

trimestre);  

Planifica atividade pedagógica ao médio prazo (Planifica as unidades para cada 

trimestre); 

 Planifica atividade pedagógica ao curto prazo (planifica de forma detalhada as aulas 

de Matemática para ensinar no 1º Ciclo);  

Ministra aulas simuladas e assume uma turma, onde deve aplicar os conhecimentos 

adquiridos no tratamento metodológico das situações concretas mais importantes 

da disciplina (tratamento metodológico dos conceitos e definições, teoremas e suas 

demonstrações, exercícios com texto e exercícios de construção): tratamento 

didático de problemas com o uso das operações em Q (conceito de fração, tipos de 

frações, frações equivalentes, frações decimais); Tratamento didático das iniciações 

à álgebra (equações e desigualdades); Tratamento didático da geometria; 

Tratamento didático da estatística e probabilidade (dados e sua representação em 

tabelas e gráficos, medidas de tendência central, aleatória). 

Avalia e se auto avalia quando se simula uma determinada aula; 

Analisa os resultados obtidos na aplicação de alguns instrumentos de avaliação com 

vista à organização do trabalho futuro. 
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Quadro I –Distribuição dos objetos de aprendizagem em Metodologia de ensino da Matemática a 
serem trabalhados na 13ª Classe no 2º Trimestre 

 

MOMENTO PEDAGÓGICO CONTEÚDOS/SABERES 
Nº DE TEMPOS 

LETIVOS 

Sequências de ensino-
aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avaliação (Prova do Professor) 

Unidade 2: Situações concretas no processo de 
ensino- aprendizagem da Matemática do 1º Ciclo 
do ensino Secundário (Revisão-continuação) 
Propósito: 
Conteúdos específicos: 
C3: Tratamento didático das operações e 

comportamentos. aqui toma posição como aspeto 

chave do conteúdo epistemico: o uso de situações 

- problema para aprender a matemática:  

 Conteúdos sobre a análise geral das 

situações concretas mais importantes da 

disciplina (Tratamento metodológico dos 

conceitos, definições e teoremas) 

 Conteúdo sobre o tratamento didático de 

tipos de problemas com o uso das 

operações em Q (conceito de fração, 

tipos de frações, frações equivalentes, 

frações decimais);  

 Conteúdo sobre o Tratamento didático 

das iniciações à álgebra (equações e 

desigualdades);  

 Conteúdo sobre o Tratamento didático da 

geometria; 

  Conteúdo sobre o Tratamento didático 

da estatística e probabilidade (dados e 

sua representação em tabelas e gráficos, 

medidas de tendência central, aleatória) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4tempos 
 
 
 
4 tempos 
 
4 tempos 
 
2 tempos 
 
 
6 tempos 

Nº total de tempos lectivos no 2º trimestre:  23 Tempos 

Fonte: Elaboração Própria 
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Sugestões Metodológicas - Unidade 2: Situações concretas no processo de ensino- 
aprendizagem da Matemática do 1º Ciclo do ensino Secundário 

O professor na 13ª Classe deve propôr exercicio sobre o tratamento metodológico 

das situações concretas mais importantes da disciplina (tratamento metodológico 

dos conceitos e definições , teoremas e suas demonstrações, exercicios com texto e 

exercicios de construção): tratamento didático de problemas com o uso das 

operações em Q (conceito de fração, tipos de frações, frações equivalentes, frações 

decimais); Tratamento didático das iniciações à álgebra (equações e desigualdades); 

Tratamento didático da geometria; Tratamento didático da estatística e 

probabilidade (dados e sua representação em tabelas e gráficos, medidas de 

tendência central, aleatória) 

Indicadores de desempenho do aluno nestas duas unidades: 
Planifica atividade pedagógico ao longo prazo (Planificação do ano letivo por 

trimestre);  

Planifica atividade pedagógica ao médio prazo (Planifica as unidades para cada 

trimestre); 

 Planifica atividade pedagógica ao curto prazo (planifica de forma detalhada as aulas 

de Matemática para ensinar no 1º Ciclo);  

Ministra aulas simuladas e assume uma turma, onde deve aplicar os conhecimentos 

adquiridos no tratamento metodológico das situações concretas mais importantes 

da disciplina (tratamento metodológico dos conceitos e definições, teoremas e suas 

demonstrações, exercícios com texto e exercícios de construção): tratamento 

didático de problemas com o uso das operações em Q (conceito de fração, tipos de 

frações, frações equivalentes, frações decimais); Tratamento didático das iniciações 

à álgebra (equações e desigualdades); Tratamento didático da geometria; 

Tratamento didático da estatística e probabilidade (dados e sua representação em 

tabelas e gráficos, medidas de tendência central, aleatória). 

Avalia e se auto avalia quando se simula uma determinada aula; 

Analisa os resultados obtidos na aplicação de alguns instrumentos de avaliação com 

vista à organização do trabalho futuro. 
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Quadro J –Distribuição dos objetos de aprendizagem em Metodologia de ensino da Matemática a 
serem trabalhados na 13ª Classe no 3º Trimestre 

 

MOMENTO PEDAGÓGICO CONTEÚDOS/SABERES 
Nº DE TEMPOS 

LETIVOS 

Sequências de ensino-
aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avaliação (Prova do Professor) 

Unidade 2: Situações concretas no processo de 
ensino- aprendizagem da Matemática do 1º Ciclo 
do ensino Secundário (Revisão- Continuação) 
Propósito: 
Conteúdos específicos: 
C3: Tratamento didático das operações e 

comportamentos. aqui toma posição como aspeto 

chave do conteúdo epistemico: o uso de situações 

- problema para aprender a matemática:  

 Conteúdos sobre a análise geral das 

situações concretas mais importantes da 

disciplina (Tratamento metodológico dos 

conceitos, definições e teoremas) 

 Conteúdo sobre o tratamento didático de 

tipos de problemas com o uso das 

operações em Q (conceito de fração, 

tipos de frações, frações equivalentes, 

frações decimais);  

 Conteúdo sobre o Tratamento didático 

das iniciações à álgebra (equações e 

desigualdades);  

 Conteúdo sobre o Tratamento didático da 

geometria; 

  Conteúdo sobre o Tratamento didático 

da estatística e probabilidade (dados e 

sua representação em tabelas e gráficos, 

medidas de tendência central, aleatória) 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 tempos 
 
 
 
4 tempos 
 
 
4 tempos 
 
2 tempos  
 
 
 
6 tempos 

Nº total de tempos lectivos no 3º trimestre:  22 tempos 

Fonte: Elaboração Própria 
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Sugestões Metodológicas - Unidade II: Situações concretas no processo de ensino-
aprendizagem da Matemática do 1º Ciclo do ensino Secundário ( 2ª Parte) 

O professor na 13ª Classe deve propôr exercícios sobre o tratamento metodológico 

das situações concretas mais importantes da disciplina (tratamento metodológico 

dos conceitos e definições , teoremas e suas demonstrações, exercicios com texto e 

exercicios de construção): tratamento didático de problemas com o uso das 

operações em Q (conceito de fração, tipos de frações, frações equivalentes, frações 

decimais); Tratamento didático das iniciações à álgebra (equações e desigualdades); 

Tratamento didático da geometria; Tratamento didático da estatística e 

probabilidade (dados e sua representação em tabelas e gráficos, medidas de 

tendência central, aleatória) 

Indicadores de desempenho do aluno nestas duas unidades: 

Planifica atividade pedagógico ao longo prazo (Planificação do ano letivo por 

trimestre);  

Planifica atividade pedagógica ao médio prazo (Planifica as unidades para cada 

trimestre); 

 Planifica atividade pedagógica ao curto prazo (planifica de forma detalhada as aulas 

de Matemática para ensinar no 1º Ciclo);  

Ministra aulas simuladas e assume uma turma, onde deve aplicar os conhecimentos 

adquiridos no tratamento metodológico das situações concretas mais importantes 

da disciplina (tratamento metodológico dos conceitos e definições, teoremas e suas 

demonstrações, exercícios com texto e exercícios de construção): tratamento 

didático de problemas com o uso das operações em Q (conceito de fração, tipos de 

frações, frações equivalentes, frações decimais); Tratamento didático das iniciações 

à álgebra (equações e desigualdades); Tratamento didático da geometria; 

Tratamento didático da estatística e probabilidade (dados e sua representação em 

tabelas e gráficos, medidas de tendência central, aleatória). 

Avalia e se auto avalia quando se simula uma determinada aula; 

Analisa os resultados obtidos na aplicação de alguns instrumentos de avaliação com 

vista à organização do trabalho futuro. 
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11. Avaliação 

A avaliação é um instrumento do processo de ensino e aprendizagem, através do 

qual se pode verificar como estão sendo cumpridos os objectivos e a finalidade da 

Educação, permitindo melhorar ou adaptar as estratégias de ensino face aos 

objectivos propostos, aos conteúdos e às condições concretas existentes. 

Assim, a avaliação tem por função: 

Permitir que se tenha uma imagem mais fiável sobre o desempenho dos alunos e do 

professor, em termos de competências básicas descritas no currículo, ao longo e no 

final de cada etapa do processo de ensino -aprendizagem; 

Permite verificar se os programas de ensino estão provocando mudanças desejadas 

de modo a proporcionar ao professor elementos para a planificação de estratégias 

adequadas; 

Permitir ao professor tirar conclusões dos resultados obtidos para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico subsequente; 

Permitir verificar a necessidade do reajuste curricular, de acordo com as 

necessidades educativas dos alunos. 

Deste modo, a avaliação deve ter em conta a análise do processo de ensino -

aprendizagem a fim de intervir para o seu aperfeiçoamento e o estudo dos 

resultados, não apenas os previstos nos objectivos, mas também os imprevistos. A 

avaliação deve ser vista como um processo assim como um sistema. Assim, quando 

se fala de avaliação, refere-se a um conjunto de etapas que se condicionam 

mutuamente. Essas etapas ordenam-se sequencialmente e actuam de forma 

integrada. Cada avaliação deve responder a várias intenções por exemplo, como 

vão os alunos, que estratégias devem ser adoptadas para organizar uma nova 

aprendizagem.  

Da avaliação podemos também analisar o clima relacional da classe ou turma. 

A mudança na concepção dos programas e na abordagem dos conteúdos de 

matemática implica a necessidade de se repensar na forma da abordagem da 

avaliação. Tendo em conta que os objectivos desta classe estão definidos de acordo 

com as competências relevantes para a vida, assentes nos quatro pilares da 

educação nomeadamente o saber, o saber -fazer, o saber conviver e o saber ser ou 

estar é preciso que a avaliação também tenha em conta estas competências. Ao 
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avaliar o desenvolvimento de competências, pressupõe que se avalia o processo de 

aprendizagem do aluno. Assim, a avaliação deve atingir as dimensões de carácter 

social e pedagógica. 

Sugere-se ao professor a ter em conta na avaliação não só aspectos de carácter 

cognitivos, isto é, a compreensão de conceitos, a memorização de regras e 

procedimentos, mas também, o saber fazer. A avaliação, deve fornecer aos 

estudantes informações sobre o desenvolvimento das capacidades e competências 

que são exigidas socialmente, bem como auxiliar os professores a identificar quais 

objectivos foram atingidos, com vista a reconhecer a capacidade matemática dos 

alunos, para que possam inserir-se no mercado de trabalho e participar da vida 

sócio - cultural. 

Por outro lado, a avaliação fornece aos professores as informações sobre como está 

ocorrendo a aprendizagem: conhecimentos adquiridos, os raciocínios 

desenvolvidos, as crenças, hábitos e valores incorporados, o domínio de certas 

estratégias, para que ele possa propor revisões e reelaborações de conceitos e 

procedimentos ainda parcialmente consolidados. 

Os instrumentos de avaliação que o professor usa, nomeadamente provas escritas 

ou orais, trabalhos para casa, trabalhos de pesquisa, trabalhos práticos, entrevistas, 

trabalhos de grupo, etc., devem fornecer ao professor informações sobre as 

competências de cada aluno em resolver problemas, em usar convenientemente a 

linguagem matemática, em utilizar a matemática para o desenvolvimento social. 

Não é justo continuar a avaliar o aluno apenas na base destes instrumentos. É 

preciso ter em conta também o seu desempenho e suas atitudes na sala de aula, 

durante o processo de elaboração de conhecimentos, nos trabalhos individuais e 

em grupos, sua preocupação em consolidar o saber e o saber fazer e de ajudar 

(explicar) os colegas, etc. 

Assim sendo, propõe-se ao professor o uso de fichas de controlo, nas quais ele 

poderá anotar todo o desenvolvimento do aluno em termos de competências. 

Nestas fichas se podem colocar questões tais como, o aluno resolve os problemas 

usando: Estratégias pessoais; Estratégias aprendidas na sala de aula; O aluno 

colabora nos trabalhos de grupo, partilhando saberes e responsabilidades; O aluno 

respeita as opiniões dos colegas; O aluno trabalha de forma organizada; O aluno 
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expressa-se com clareza e fundamenta as suas opiniões; O aluno ajuda os outros na 

resolução de problemas; Entre outros aspectos que o professor achar pertinente 

incluir na ficha. 

Na aprendizagem, o erro é inevitável e muitas vezes pode ser uma boa pista para a 

superação das dificuldades dos seus alunos. A concepção construtivista da 

aprendizagem defende "o direito ao erro "que o aluno tem. Considerando-o como 

um revelador dum saber em via de constituição. Por isso, aconselha-se ao professor 

a não desprezar os erros que os alunos cometem, encarando-os como algo 

importante na aprendizagem e saber tirar proveito deles como indicadores do 

trabalho subsequente do professor e do aluno, visando a superação das 

dificuldades dos seus alunos nas horas reservadas para as orientações tutoriais. 
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Anexos 

Anexo 1: Quadros lógicos de análise do Plano Mestre de Formação de Professores 
em Angola, na Formação inicial 

Tema 1 : Rever as políticas de acesso às instituições de formação de professores. 
Informação estatística atualizada 

 Lógica da 
intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objectivo 
global 

- Elaborar o 
Projecto do 
Plano Mestre 
de formação 
de professores 
em Angola. 

   

Objectivo (s) 
Específico(s) 

- Rever as 
políticas de 
acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores. 

- Distribuição 
equitativa pelos vários 
cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois 
do começo do novo 
processo de seleção. 
- (-25%) de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos após o início do 
projeto 
- 100 % de formados 
no exercício da 
profissão 10 anos 
depois da 
implementação 

- Listas de alunos 
distribuídos por 
opções (cursos 
e/ou 
especialidades) 
- Listas de 
funcionários a 
nível provincial 
- Pauta dos 
exames de 
seleção 

- Melhoria dos 
recursos humanos 
e materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global da 
formação inicial 
(Eixo 4). 

Resultados 
I. R. 1. 

1.1. Informação 
estatística 
atualizada 

Existência de um banco 
de dados estatísticos 
escolares, 2 anos 
depois da 
implementação do 
projeto. 
- Existência de uma 
cópia de Banco de 
dados em cada centro 
de formação de 
professores 

- Relatório 
estatístico do 
MED (do ano em 
questão) 
- Sector ou 
gabinete de 
estatística de 
cada escola 

- Banco de dados 
disponível e 
aproveitado pelos 
centros de 
formação. 
- Os demais 
resultados do eixo 
são obtidos com 
sucesso. 

Atividades 
Meios 
Custos 
I. A. 1 

1.1.1Criar um 
Banco de 
Dados 

Meios Custos - Não há problema 
de energia 
- Não faltam 
recursos 

- Recursos humanos: 
uma equipa de 
Programadores 

 

 Condições 
prévias 

- Material 
informático e um 
digitalizador 
- Disponibilidade de 
modelos para 
recolha de dados 

Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
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Perfil de entrada para a formação de professores do ensino primário e do 1.º ciclo 
definidos e aprovados pelo MED 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objectivo 
global 

- Elaborar o 
Projecto do 
Plano Mestre 
de formação 
de professores 
em Angola. 

   

Objectivo (s) 
Específico(s) 

- Rever as 
políticas de 
acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores. 

- Distribuição 
equitativa pelos vários 
cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da 
profissão docente, 5 
anos depois do começo 
do novo 
processo de selecção. 
- (-)25% de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos 
após o início do 
projecto 
- 1oo% de formados no 
exercício da profissão 
10 anos 
depois da 
implementação da 
nova política de 
selecção. 

- Listas de alunos 
distribuídos por 
opções 
(cursos e/ou 
especialidades) 
- Listas de 
funcionários a 
nível provincial 
- Pauta dos 
exames de 
Selecção 

- Melhoria dos 
recursos humanos 
e materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global da 
formação inicial 
(Eixo 4). 

Resultados 
I.R. 1.2. 

Perfís de 
entrada 
definidos para 
o 
Ensino Primário 
e para o 1.º 
Ciclo 
- Definir os 
perfís de 
entrada 
para a 
formação de 
professores : 
Ensino Primário 
e 1.º ciclo 
- Validar os 
perfis de 
entrada a 
nível nacional 

Maior assistência de 
aulas: 
50% nos dois 1ºs anos 
do projecto e 100% nos 
anos 
seguintes; 
- Menor reprovação : 
10% nos 2 1ºs anos do 
projecto e 
5% nos anos seguintes 

- Relatório da 
escola 
- Livro de ponto e 
de 
sumário 
- Caderneta dos 
alunos 

Dados disponíveis. 
- Maior qualidade 
de gestão. 

Actividades  
I.A.1.1. 

Meios Custos - Não há problema 
de energia 
- Não faltam 
recursos 

- Recursos humanos: 
uma equipa de 
Programadores 

 

   Condições 
prévias 

- Material 
informático e um 
digitalizador 
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- Disponibilidade de 
modelos para 
recolha de dados 

Resultado 
I.R. 1.2. 

Perfis 
aprovados pelo 
Ministério da 
Educação 

   

Atividades Propor ao 
Ministério a 
aprovação 
dos perfis 

- Organizar reuniões de 
especialistas do 
Ministério da 
Educação para análise 
e aprovação dos perfis 

- Documentos 
oficiais 
com os perfis 
publicados 

 

   Condições 
prévias 

Fazer uso 
adequado e 
atempado dos 
perfis 

Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
 
Prova de selecção elaborada de acordo com os requisitos estabelecidos. 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objectivo 
global 

- Elaborar o 
Projecto do 
Plano Mestre de 
formação 
de professores 
em Angola. 

   

Objetivo (s) 
Específico(s) 

- Rever as 
políticas de 
acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores. 

- Distribuição equitativa 
pelos vários cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois 
do começo do novo 
processo de seleção. 
- (-)25% de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos após o início do 
projeto 
- 1oo% de formados no 
exercício da profissão 
10 anos depois da 
implementação da 
nova política de 
seleção. 

- Listas de alunos 
distribuídos por 
opções 
(cursos e/ou 
especialidades) 
- Listas de 
funcionários a 
nível provincial 
- Pauta dos 
exames de 
seleção 

- Melhoria dos 
recursos 
humanos e 
materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global 
da formação 
inicial (Eixo 4). 

Atividades     

Resultados 
I.R. 2. 

- Prova de 
seleção bem 
elaborada 

Mais de 50% de alunos 
com idade mínima de 
catorze anos dois anos 
depois do começo do 
projeto. 

Processo 
individual dos 
alunos. 

 

Actividades  
I.A. 2 

- Elaborar as 
provas de 
seleção de 

Meios Custos  
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acordo com as 
competências 
definidas com 
três momentos: 
- Escrito 
(atender à 
questão 
vocacional) 
- Prático 
- Oral 
(entrevista) 

   Condições 
prévias 

- Existência de 
candidatos 
- Recepção 
atempada dos 
certificados 
pelos alunos do 
1º Ciclo. 

Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
 
Prova de seleção realizada 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objectivo 
global 

- Elaborar o 
Projecto do 
Plano Mestre 
de formação 
de professores 
em Angola. 

   

Objetivo (s) 
Específico(s) 

- Rever as 
políticas de 
acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores. 

- Distribuição equitativa 
pelos vários cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois do 
começo do novo processo 
de seleção. 
- (-) 25% de reprovados em 
todas as disciplinas 2 anos 
após o início do projeto 
- 100 % de formados no 
exercício da profissão 10 
anos depois da 
implementação da nova 
política de seleção. 

- Listas de 
alunos 
distribuídos 
por opções 
(cursos e/ou 
especialidades) 
- Listas de 
funcionários a 
nível provincial 
- Pauta dos 
exames de 
seleção 

- Melhoria dos 
recursos humanos 
e materiais (Eixo 
2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global 
da formação 
inicial (Eixo 4). 

Atividades     

Resultados 
I.R.3. 

- Prova de 
seleção 
realizada 

Mais de 50% de alunos 
com idade mínima de 
catorze - Aprovação pela 
Subdireção Pedagógica nos 
2 primeiros anos após 
início do Projeto 
- Mais de 50% de alunos 
aprovados no exame. 
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Actividades 
Meios 
Custos 
I.A.3. 

- Realizar as 
provas de 
selecção 

Meios Custos 

Recursos materiais - 
Reprodução dos 
enunciados das provas ( 
papel, tinta e master) 

  

   Condições 
prévias 

Existência de 
orçamento e de 
infra-estruturas 

Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
 
Prova de selecção corrigida 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objectivo 
global 

- Elaborar o 
Projecto do 
Plano Mestre de 
formação 
de professores 
em Angola. 

   

Objetivo (s) 
Específico(s) 

- Rever as 
políticas de 
acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores. 

- Distribuição 
equitativa pelos vários 
cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois 
do começo do novo 
processo de seleção. 
- (-) 25% de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos após o início do 
projeto 
- 100 % de formados 
no exercício da 
profissão 10 anos 
depois da 
implementação da 
nova política de 
seleção. 

- Listas de alunos 
distribuídos por 
opções 
(cursos e/ou 
especialidades) 
- Listas de 
funcionários a 
nível provincial 
- Pauta dos 
exames de 
seleção 

- Melhoria dos 
recursos humanos 
e materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global 
da formação inicial 
(Eixo 4). 

Atividades     

Resultados 
I.R.3.1 

Provas de 
seleção 
corrigidas 

% de candidatos 
presentes em 
função dos inscritos. 

- Lista de alunos 
admitidos ao 
exame 

 

Actividades 
Meios 
Custos 
I.A.3:1. 

Corrigir as 
provas de 
selecção com 
base em 
critérios pré-
estabelecidos 

Meios Custos  

Recursos humanos – 
Existência de um 
grupos de corretores 

  

   Condições 
prévias 

- Existência de 
orçamento e 
infraestruturas 
- Existência de 
candidatos. 

Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
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Candidatos selecionados 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objectivo 
global 

- Elaborar o 
Projecto do 
Plano Mestre de 
formação 
de professores 
em Angola. 

   

Objetivo (s) 
Específico(s) 

- Rever as 
políticas de 
acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores. 

- Distribuição equitativa 
pelos vários cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois 
do começo do novo 
processo de seleção. 
- (-) 25% de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos após o início do 
projeto 
- 100 % de formados no 
exercício da profissão 
10 anos depois da 
implementação da nova 
política de seleção. 

- Listas de alunos 
distribuídos por 
opções 
(cursos e/ou 
especialidades) 
- Listas de 
funcionários a 
nível provincial 
- Pauta dos 
exames de 
seleção 

- Melhoria dos 
recursos 
humanos e 
materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global 
da formação 
inicial (Eixo 4). 

Atividades     

Resultados 
I.R.3.1.1 

Candidatos 
selecionados 

% das provas realizadas - Provas 
- Lista de 
resultados 

Correção justa e 
criteriosa 

Actividades 
Meios 
Custos 
I.A.3.1.1. 

- Selecionar os 
candidatos de 
acordo com os 
resultados das 
provas de 
seleção 
- Publicar os 
resultados 

Meios Custos  

- Recursos humanos- 
Comissão de seleção 
dos candidatos 

  

   Condições 
prévias 

- Existência de 
recursos. 

 
Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
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Confirmação efetiva da matrícula pela escola 
 Lógica da 

intervenção  
Indicadores objetivamente 
verificáveis  

Fontes de 
verificação  

Hipóteses 
Riscos 

Objectivo 
global 

- Elaborar o 
Projecto do 
Plano Mestre 
de formação 
de professores 
em Angola. 

   

Objetivo (s) 
Específico(s) 

- Rever as 
políticas de 
acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores. 

- Distribuição equitativa 
pelos vários cursos. 
- Maior número de finalistas 
(50%) no exercício da 
profissão docente, 5 anos 
depois do começo do novo 
processo de seleção. 
- (-) 25% de reprovados em 
todas as disciplinas 2 anos 
após o início do projeto 
- 100 % de formados no 
exercício da profissão 10 
anos depois da 
implementação da nova 
política de seleção. 

- Listas de 
alunos 
distribuído
s por 
opções 
(cursos 
e/ou 
especialida
des) 
- Listas de 
funcionári
os a nível 
provincial 
- Pauta dos 
exames de 
seleção 

- Melhoria dos recursos 
humanos e materiais (Eixo 
2) 
- Melhoria de gestão e 
coordenação dos centros 
de formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da qualidade 
global da formação inicial 
(Eixo 4). 

Atividades     

Resultados 
I.R.3.2. 

Alunos 
matriculados 
de acordo 
com os 
requisitos 
estabelecidos 

- Menor quantidade de 
alunos com documentos 
falsos a frequentarem as 
E.F.P. 
- 25% nos 2 anos após início 
do projeto e 100% nos 5 
anos seguintes 
- Maior aproveitamento dos 
alunos, 5% acima do 
habitual nos 2 anos após 
início do projeto e 25% nos 
5 anos seguintes 
- Menor percentagem de 
desistência. - 25% nos 2 
anos após início do projeto 
e -50% nos 5 anos seguintes 

-Listas 
nominais e 
processos 
individuais 

Correção justa e criteriosa 

Atividades 
I.A.3.2. 

Comprovar a 
autenticidade 
dos 
documentos 
Proceder à 
matrícula dos 
Alunos 

Meios Custos  

- Recursos humanos: 
Subdiretor Pedagógico e o 
pessoal da secretaria das 
escolas 

  

   Condições 
prévias 

- Existência de meios de 
comunicação e 
confirmação; 
- Autentificação das 
assinaturas dos Diretores 
das escolas do 1º Ciclo. 

Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
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Tema 2: Melhorar as infraestruturas e os equipamentos das instituições de 
formação de professores Kits de materiais básicos para a formação inicial 
disponibilizados 
 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objectivo 
global 

Estabelecer o Plano 
mestre de formação 
de professores em 
Angola – Formação 
Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico(s) 

Melhorar os 
recursos materiais e 
humanos 
destinados a 
formação inicial 

  Cumprimento dos 
eixos 1,3 e 4 

Resultados 2.1- Existência de 
Kits de materiais 
básicos para a 
formação inicial 

1-Em dois anos todas E 
FP (27) apetrechadas a 
50%; 
2- No 3º e 4º anos 
apetrechamento 
completo E FP. 
3- Despacho do 
ministério sobre 
aquisição dos kits; 
4-kits. 
 50% de Faturas paga. 

Kits de 
laboratório 
. Despacho 
do Med. 
. Faturas 
proforma do 
Ministério 
das finanças 
e MED 

•Alcance do 
resultado 2 do eixo 
2 
• Uso correto do 
material e a 
respetiva 
manutenção. 

Actividades 2.1.1- Proceder ao 
levantamento das 
necessidades 
2.1.2- Fazer o 
estudo de 
viabilidade para a 
aquisição dos kits. 
2.1.3- Elaborar o 
orçamento 
devidamente 
detalhado 
2.1.4- Estabelecer 
parcerias para se 
obter recursos 
financeiros 
necessários 
2.1.5- Elaborar 
projetos de 
formação, 
capacitação e 
treinamento do 
pessoal 

Meios Custos • Fornecimento 
regular da energia 
eléctrica. 
• Uso adequado 
dos recursos 
financeiros. 
• Disponibilidade 
financeira. 
• Adesão dos 
docentes. 
• Disponibilidade 
de aplicação do 
programa 
informático 

Recursos humanos: 
GEP e as Direções das 
EFP 
- Recursos materiais: 
Aquisição de um n.º de 
kit’s igual ao n.º de 
Escolas 
- Contratação de 60 
formadores 
- Organização de 
seminários de 
formação de 
professores e pessoal 
administrativo 

 

   Condições 
prévias 

• Disponibilidade 
financeira 
• Vontade politica 

 
Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
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Equipamento informático, mobiliário escolar e consumíveis disponibilizados 
 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Estabelecer o Plano 
mestre de 
formação de 
professores em 
Angola – Formação 
Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

Melhorar os 
recursos materiais 
e humanos 
destinados a 
formação inicial 

  Cumprimento 
dos eixos 1,3 e 4 

Resultados 2.1-Equipamento 
informático, 
mobiliário escolar e 
consumíveis 
disponibilizados 

1- Em dois anos todas E 
FP (27) 

apetrechadas a 50% com 
mobiliário e equipamento; 
2. 100% de Abastecimento 
trimestral de consumíveis 
3- No 3º e 4º ano 
apetrechamento completo 
E F P. 
4- Despacho do ministério 
sobre aquisição dos 
recursos; 
5- 50% de Facturas paga. 

Kits de 
laboratório 
. Despacho 
do Med. 
. Faturas 
proforma do 
Ministério 
das finanças 
e MED 

• Alcance do 
resultado 2 do 
eixo 2 
• Uso correcto do 
material e a 
respectiva 
manutenção. 

Atividades 2.1.1-Proceder ao 
levantamento das 
necessidades 
2.1.2-Fazer o 
estudo de 
viabilidade 
para a aquisição 
dos equipamentos, 
mobiliário e 
consumíveis. 
2.1.3-Elaborar o 
orçamento 
devidamente 
detalhado 
2.1.4-Estabelecer 
de parcerias para 
se obter os 
recursos 
financeiros 
necessários 

Meios Custos • Fornecimento 
regular da 
energia eléctrica. 
• Uso adequado 
dos recursos 
financeiros. 
• Disponibilidade 
financeira. 
• Adesão dos 
docentes. 
• Disponibilidade 
de aplicação do 
programa 
informático 

Recursos humanos: GEP e 
as Direcções das EFP 
- Recursos 
materiais:Equipamentos/ 
kit’s igual ao n.º de EFP 

 

   Condições 
prévias 

• Disponibilidade 
financeira 
• Vontade 
politica 

 
Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
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Material didático (programas, manuais e guias) disponibilizado 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  

Fontes de verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Estabelecer o Plano 
mestre de formação 
de professores em 
Angola – Formação 
Inicial 

   

Objetivo 
(s) 
Específic
o (s) 

Melhorar os recursos 
materiais e humanos 
destinados a 
formação inicial 

  Cumprimento 
dos eixos 1,3 e 
4 

Resultad
os 

2.1-Existência de 
material didático 
(Programas, Manuais 
e Guias) 

1- No 1º ano todas E FP 
e escolas 
de aplicação (27) 
apetrechadas a 
100% com material 
didáctico 
2- Despacho do 
Ministério sobre 
aquisição dos recursos; 

. Manuais do aluno 

.Guias de professores 

.Programas 

. Despacho do Ministro 
da Educação 

• Alcance do 
resultado 2 do 
eixo 2 
• Uso correcto 
do material e a 
respectiva 
manutenção. 

Atividad
es 

2.1.1- Rever o 
material didáctico 
existente 
2.1.2. Elaborar guias 
do professor e 
manuais do aluno 
2.1.2- . Lançar um 
concurso público 
para concepção e 
revisão do material 
didáctico 
2.1.3. Seleccionar as 
empresas que 
apresentarem 
candidaturas 
2.1.4 Publicar os 
resultados 
1.1.5. Proceder ao 
levantamento das 
necessidades 
1.1.6. Elaborar o 
orçamento 
devidamente 
detalhado 
1.1.7. Estabelecer 
parcerias para se 
obter os recursos 
financeiros 
necessários para 
aquisição do 
material 
2.1.5. Preparar a 
recepção do material 

Meios Custos • Uso 
adequado dos 
recursos 
financeiros. 
• 
Disponibilidade 
financeira. 
• Adesão dos 
docentes. 

-Recursos humanos: 
um grupo de 
conceptores de 
programas e manuais; 
- Lançamento dos 
concursos pelo MED 
- Selecção dos 
candidatos pelo MED 
- Recursos materiais: 
- seminários de 
formação do grupo de 
conceptores (120+120) 
- Revisão dos 
programas 
- Elaboração dos guias 
e manuais 
- Edição do material ( 
800 mil exemplares ) 
- Distribuição do 
material para as 27 
escolas 

 

   Condições prévias • isponibilidade 
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financeira 
• Vontade 
politica 

 
Fonte:Ministério da Educação, (2008) 

 
Formadores das EFP formados de acordo com perfil aprovado 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano 
mestre de 
formação de 
professores em 
Angola – 
Formação Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

Melhorar os 
recursos materiais 
e humanos 
destinados a 
formação inicial 

  Cumprimento 
dos eixos 1,3 e 4 

Resultados Formadores com 
perfil adequado 

1. Nível de 
desempenho dos 
professores (EFP) 
2. Nível de 
desempenho dos 
formandos 

1. Documento da 
avaliação do 
desempenho 
2. Processos 
individuais 
3. Relatórios das 
escolas 
(recursos 
humanos) 
4. Taxa de 
aproveitamento 
dos formandos 

Se os demais 
resultados deste 
eixo forem 
alcançados 

Atividades - Estruturar a 
formação dos 
formadores 
- Estruturar a 
formação 
pedagógica ou a 
Formação técnico 
profissional 
- Realizar a 
formação 
- Avaliar a 
formação 

Meios Custos Motivação 
Aderência - Recursos materiais: 

organização de 
seminários de 
formação de 
formadores a nível 
das 18 províncias: 
viagens e ajudas de 
custo ( 5 por 
província), 
-Contratação de 
consultoria 
pedagógica (6 
formadores por 
província) 
- Logística para a 
realização dos 
seminários 
(300 pessoas por 
província) 
- Construção de 
questionários de 
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avaliação 
(reprodução de 
questionários de 
avaliação) 

   Condições prévias • Vontade 
política 
• Disponibilidade 
de recursos 
financeiros 
• Recursos 
humanos 
qualificados 
• Disponibilidade 
de cursos no 
Ensino Superior 

Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
 
Directores, supervisor/e formadores das EFP capacitados 
 Lógica da intervenção  

 
Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano mestre 
de formação de 
professores em Angola – 
Formação Inicial 

   

Objetivo 
(s) 
Específico 
(s) 

Melhorar os recursos 
materiais e humanos 
destinados a formação 
inicial 

  Cumprimento 
dos eixos 1,3 e 
4 

Resultados Gestor, Orientador de 
Estágio e 
Supervisor/Metodólogo 
capacitados 

- 100% de Gestor e 
Orientador de estágio, 
Supervisor/Metodólogo 
capacitados 

-Lista de 
presença de 
formação 
-Processo 
individual 
-
Certificação 

Alcance do 
resultado 1 do 
eixo 2 

Atividades 2.2.1-Seleção de 
candidatos à orientador 
de estágio, 
supervisor/metodólogo 
e dos formadores 
2.2.2-Elaboração de um 
plano específico de 
capacitação 
2.2.3-Elaboração e 
disponibilização do 
material de capacitação. 
2.2.4-Implementação da 
capacitação. 

Meios Custos - Adesão do 
grupo de 
gestores, 
orientador de 
estágio e 
supervisores à 
formação 
- Preparação da 
logística 
- 
Disponibilidade 
e motivação 
dos 
formadores. 

  

   Condições 
prévias 

• Pessoal 
qualificado para 
criação da 
equipa. 
• 
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Disponibilidade 
de Recursos 
financeiros. 
• Vontade 
politica 

 
Fonte:Ministério da Educação, (2008) 

 
Definido o OBJECTIVO TERMINAL DA INTEGRAÇÃO da formação inicial 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano 
mestre de formação 
de professores em 
Angola – Formação 
Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

Melhorar os 
recursos materiais e 
humanos destinados 
a formação inicial 

  Cumprimento 
dos eixos 1,3 e 4 

Resultados Currículos re-
escritos na 
perspectiva da 
abordagem 
por competências 

1. Taxa 
aproveitamento 
escolar 
2. Nível do domínio 
dos conteúdos dos 
materiais 
didácticos 
estruturados 

1. Pauta escolar 
2. Estatística da 
educação 
3. Currículo 
(programa, 
manuais, guias 
metodológicos 
e sistema de 
avaliação) 
 

Se os demais 
resultados deste 
eixo forem 
alcançados 
 

Atividades 1. Definir os perfis 
de saída dos alunos 
das EFP 
2. Rever o plano de 
estudo das EFP 
3. Aumentar a carga 
horária da Prática 
Pedagógicas 
4. Analisar e rever o 
sistema de avaliação 
(curto prazo) 

Meios Custos Motivação 
Aderência - Recursos materiais: 

organização de 
seminários de 
formação e de 
produção de perfis; 
- Contratação de uma 
equipa para fazer a 
revisão curricular e a 
revisão dos programas 
- Contratação de 
equipas para a 
elaboração de manuais 
(11 equipas 
disciplinares); 
-Contratação de uma 
equipa para revisão do 
sistema de avaliação 
-Contratação de um 
especialista da área de 
avaliação 

 

   Condições 
prévias 

• Vontade 
política 
• Equipamento 
informático e 
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materiais de 
consumo 
corrente 
• Disponibilidade 
de recursos 
financeiros 
• Recursos 
humanos 
qualificados 

Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
 
Carga horária das práticas pedagógicas aumentadas 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano 
mestre de formação 
de professores em 
Angola – Formação 
Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

Melhorar os recursos 
materiais e humanos 
destinados a 
formação inicial 

1. Infra-estruturas 
construídas e 
adequadas – médio 
prazo, 40% (3 
anos) e 60% (2 anos) 
2. Nível de desempenho 
do corpo 
docente (anual) 
3. Nível de desempenho 
dos 
professores estagiários 
(anual) 
4. Material didáctico 
estruturado – 
curto prazo, 60% (2 
anos) e 40% (1 
ano) 

4. Quadro 
lógico do eixo 
4 da 
Formação 
Inicial do 
PMFP – Plano 
Mestre da 
Formação de 
Professores 

Cumprimento 
dos eixos 1,3 e 4 

Resultados Carga horária das 
práticas pedagógicas 
aumentadas 

1. Carga horária de 
cada disciplina 
2. Taxa de 
aproveitamento escolar 

1. Horário 
escolar 
2. Pauta 
escolar 
3. Estatística 
da educação 
4. Plano de 
estudos  

Se os demais 
resultados deste 
eixo forem 
alcançados 
 

Atividades - Elaborar novos 
planos de  estudo 
considerando um 
aumento da carga 
horária das Práticas 
pedagógicas 

Meios Custos 3. Motivação dos 
RH 
4. Aderência dos 
RH 

  

 
 
 
 

  Condições 
prévias 

Vontade política 
• Disponibilidade 
de recursos 
financeiros 
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• Recursos 
humanos 
qualificados 

 
Fonte:Ministério da Educação, (2008) 

 
Mudança das práticas e do desempenho dos professores das EFP 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano 
mestre de 
formação de 
professores em 
Angola – 
Formação Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

Melhorar os 
recursos materiais 
e humanos 
destinados a 
formação inicial 

- Distribuição 
equitativa pelos 
vários cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício 
da profissão docente, 
5 anos depois do 
começo do 
novo processo de 
selecção. 
- (-)25% de 
reprovados em todas 
as disciplinas 2 
anos após o início do 
projecto 
- 1oo% de formados 
no exercício da 
profissão 10 
anos depois da 
implementação da 
nova política 
de selecção. 

- Listas de 
alunos 
distribuídos por 
opções 
(cursos e/ou 
especialidades) 
- Listas de 
funcionários 
a nível 
provincial 
- Pauta dos 
exames de 
selecção 

- Melhoria dos 
recursos humanos e 
materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de gestão 
e coordenação dos 
centros de formação 
inicial (Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global da 
formação inicial 
(Eixo 4). 

Resultados 
I.R.4.2. 

Práticas de ensino 
e desempenho 
dos professores 
das EFP mudados 

- Menor percentagem 
de reprovação dos 
alunos do 1º Ciclo: 
. 25% nos primeiros 5 
anos após o início do 
Projecto; 
. 50% depois de 5 
anos; 
. Mais 50% nos anos 
seguintes 

- Visita as aulas 
dos professores 
- planos de 
aulas 

Creditação e 
certificação dos 
Cursos pelo MED. 

Actividades  
I.A.4.2. 

- Formar os 
professores na 
perspectiva da 
abordagem por 
competências 

Meios Custos 3. Motivação dos RH 
4. Aderência dos RH - Recursos materiais: 

organização de cinco 
seminários de 
formação de 
formadores a nível 
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das 18 províncias: 
viagens e ajudas de 
custo (5 formadores 
por província), 
- Logística para a 
realização dos 
seminários 

 
 
 
 

  Condições 
prévias 

- Regulamentação 
dos Cursos de 
agregação 
pedagógica pelo 
MED. 

 
Fonte:Ministério da Educação, (2008) 

 
Professores com agregação pedagógica para o 1º ciclo e ensino primário 
 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano 
mestre de 
formação de 
professores em 
Angola – 
Formação Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

- Rever as políticas 
de acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores 

- Distribuição 
equitativa pelos vários 
cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois 
do começo do novo 
processo de selecção. 
- (-)25% de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos após o início do 
projecto 
- 100% de formados no 
exercício da profissão 
10 anos depois da 
implementação da 
nova política de 
selecção. 

- Listas de 
alunos 
Distribuídos 
por opções 
(cursos e/ou 
especialidad 
es) 
- Listas de 
funcionários 
a nível 
provincial 
- Pauta dos 
exames de 
selecção 

- Melhoria dos 
recursos humanos e 
materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global da 
formação inicial 
(Eixo 4). 

Resultados 
I.R.4.1. 

- Confirmação 
efectiva da 
Matrícula pela 
escola 
- Professores com 
agregação 
Pedagógica para o 
1º Ciclo e Ensino 
Primário 

- Menor percentagem 
de professores sem 
agregação pedagógica: 
- 25% nos 2 primeiros 
anos após início do 
projecto; 
- 50% nos 5 anos 
seguintes; 
- 100% depois dos 5 
anos 

- Processos 
individuais, 
Arquivos da 
Secretaria das 
escolas. 

- Creditação e 
certificação dos 
cursos pelo MED; 
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Actividades  
I.A.4.1. 

 Meios Custos  

  

 
 
 
 

  Condições 
prévias 

Regulamentação 
dos cursos de 
agregação 
Pedagógica. 

 
Fonte:Ministério da Educação, (2008) 

 
Professores formados em várias áreas 
 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano 
mestre de 
formação de 
professores em 
Angola – 
Formação Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

- Rever as políticas 
de acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores 

- Distribuição 
equitativa pelos vários 
cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois 
do começo do novo 
processo de selecção. 
- (-)25% de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos após o início do 
projecto 
- 100% de formados no 
exercício da profissão 
10 anos depois da 
implementação da 
nova política de 
selecção. 

- Listas de 
alunos 
Distribuídos 
por opções 
(cursos e/ou 
especialidad 
es) 
- Listas de 
funcionários 
a nível 
provincial 
- Pauta dos 
exames de 
selecção 

- Melhoria dos 
recursos humanos e 
materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global da 
formação inicial 
(Eixo 4). 

Resultados 
I.R.4.1. 

- Confirmação 
efectiva da 
Matrícula pela 
escola 
- Professores com 
agregação 
Pedagógica para o 
1º Ciclo e Ensino 
Primário 

- Menor percentagem 
de professores sem 
agregação pedagógica: 
- 25% nos 2 primeiros 
anos após início do 
projecto; 
- 50% nos 5 anos 
seguintes; 
- 100% depois dos 5 
anos 

- Processos 
individuais, 
Arquivos da 
Secretaria das 
escolas. 

- Creditação e 
certificação dos 
cursos pelo MED; 

Actividades  
I.A.4.1. 

 Meios Custos  

  

 
 
 
 

  Condições 
prévias 

Regulamentação 
dos cursos de 
agregação 
Pedagógica. 
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Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
Maior oferta de cursos 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano 
mestre de 
formação de 
professores em 
Angola – 
Formação Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

- Rever as políticas 
de acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores 

- Distribuição 
equitativa pelos vários 
cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois 
do começo do novo 
processo de selecção. 
- (-)25% de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos após o início do 
projecto 
- 100% de formados no 
exercício da profissão 
10 anos depois da 
implementação da 
nova política de 
selecção. 

- Listas de 
alunos 
Distribuídos 
por opções 
(cursos e/ou 
especialidad 
es) 
- Listas de 
funcionários 
a nível 
provincial 
- Pauta dos 
exames de 
selecção 

- Melhoria dos 
recursos humanos e 
materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global da 
formação inicial 
(Eixo 4). 

Resultados 
I.R.4.1. 

- Confirmação 
efectiva da 
Matrícula pela 
escola 
- Professores com 
agregação 
Pedagógica para o 
1º Ciclo e Ensino 
Primário 

- Menor percentagem 
de professores sem 
agregação pedagógica: 
- 25% nos 2 primeiros 
anos após início do 
projecto; 
- 50% nos 5 anos 
seguintes; 
- 100% depois dos 5 
anos 

- Processos 
individuais, 
Arquivos da 
Secretaria das 
escolas. 

- Creditação e 
certificação dos 
cursos pelo MED; 

Actividades  
I.A.4.1. 

 Meios Custos  

  

 
 
 
 

  Condições 
prévias 

Regulamentação 
dos cursos de 
agregação 
Pedagógica. 

 
Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
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Os processos de ensino-aprendizagem na sala de aula melhorados 
 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano 
mestre de 
formação de 
professores em 
Angola – 
Formação Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

- Rever as políticas 
de acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores 

- Distribuição 
equitativa pelos vários 
cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois 
do começo do novo 
processo de selecção. 
- (-)25% de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos após o início do 
projecto 
- 100% de formados no 
exercício da profissão 
10 anos depois da 
implementação da 
nova política de 
selecção. 

- Listas de 
alunos 
Distribuídos 
por opções 
(cursos e/ou 
especialidad 
es) 
- Listas de 
funcionários 
a nível 
provincial 
- Pauta dos 
exames de 
selecção 

- Melhoria dos 
recursos humanos e 
materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global da 
formação inicial 
(Eixo 4). 

Resultados 
I.R.4.1. 

- Confirmação 
efectiva da 
Matrícula pela 
escola 
- Professores com 
agregação 
Pedagógica para o 
1º Ciclo e Ensino 
Primário 

- Menor percentagem 
de professores sem 
agregação pedagógica: 
- 25% nos 2 primeiros 
anos após início do 
projecto; 
- 50% nos 5 anos 
seguintes; 
- 100% depois dos 5 
anos 

- Processos 
individuais, 
Arquivos da 
Secretaria das 
escolas. 

- Creditação e 
certificação dos 
cursos pelo MED; 

Actividades  
I.A.4.1. 

 Meios Custos  

  

 
 
 
 

  Condições 
prévias 

Regulamentação 
dos cursos de 
agregação 
Pedagógica. 

Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
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Superar o corpo de supervisor 
 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano 
mestre de 
formação de 
professores em 
Angola – 
Formação Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

- Rever as políticas 
de acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores 

- Distribuição 
equitativa pelos vários 
cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois 
do começo do novo 
processo de selecção. 
- (-)25% de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos após o início do 
projecto 
- 100% de formados no 
exercício da profissão 
10 anos depois da 
implementação da 
nova política de 
selecção. 

- Listas de 
alunos 
Distribuídos 
por opções 
(cursos e/ou 
especialidad 
es) 
- Listas de 
funcionários 
a nível 
provincial 
- Pauta dos 
exames de 
selecção 

- Melhoria dos 
recursos humanos e 
materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global da 
formação inicial 
(Eixo 4). 

Resultados 
I.R.4.1. 

- Confirmação 
efectiva da 
Matrícula pela 
escola 
- Professores com 
agregação 
Pedagógica para o 
1º Ciclo e Ensino 
Primário 

- Menor percentagem 
de professores sem 
agregação pedagógica: 
- 25% nos 2 primeiros 
anos após início do 
projecto; 
- 50% nos 5 anos 
seguintes; 
- 100% depois dos 5 
anos 

- Processos 
individuais, 
Arquivos da 
Secretaria das 
escolas. 

- Creditação e 
certificação dos 
cursos pelo MED; 

Actividades  
I.A.4.1. 

 Meios Custos  

  

 
 
 
 

  Condições 
prévias 

Regulamentação 
dos cursos de 
agregação 
Pedagógica. 

Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
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Elaboração e uniformização dos instrumentos de avaliação periódica dos docentes 
e pessoal administrativo 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano 
mestre de 
formação de 
professores em 
Angola – 
Formação Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

- Rever as políticas 
de acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores 

- Distribuição 
equitativa pelos vários 
cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois 
do começo do novo 
processo de selecção. 
- (-)25% de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos após o início do 
projecto 
- 100% de formados no 
exercício da profissão 
10 anos depois da 
implementação da 
nova política de 
selecção. 

- Listas de 
alunos 
Distribuídos 
por opções 
(cursos e/ou 
especialidad 
es) 
- Listas de 
funcionários 
a nível 
provincial 
- Pauta dos 
exames de 
selecção 

- Melhoria dos 
recursos humanos e 
materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global da 
formação inicial 
(Eixo 4). 

Resultados 
I.R.4.1. 

- Confirmação 
efectiva da 
Matrícula pela 
escola 
- Professores com 
agregação 
Pedagógica para o 
1º Ciclo e Ensino 
Primário 

- Menor percentagem 
de professores sem 
agregação pedagógica: 
- 25% nos 2 primeiros 
anos após início do 
projecto; 
- 50% nos 5 anos 
seguintes; 
- 100% depois dos 5 
anos 

- Processos 
individuais, 
Arquivos da 
Secretaria das 
escolas. 

- Creditação e 
certificação dos 
cursos pelo MED; 

Actividades  
I.A.4.1. 

 Meios Custos  

  

 
 
 
 

  Condições 
prévias 

Regulamentação 
dos cursos de 
agregação 
Pedagógica. 

 
Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
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Criar estímulos para os professores do ensino básico mais destacados 
 Lógica da 

intervenção  
 

Indicadores 
objetivamente 
verificáveis  
 

Fontes de 
verificação  
 

Hipóteses 
Riscos 

Objetivo 
global 

Elaborar o Plano 
mestre de 
formação de 
professores em 
Angola – 
Formação Inicial 

   

Objetivo (s) 
Específico 
(s) 

- Rever as políticas 
de acesso às 
instituições de 
formação de 
Professores 

- Distribuição 
equitativa pelos vários 
cursos. 
- Maior número de 
finalistas (50%) no 
exercício da profissão 
docente, 5 anos depois 
do começo do novo 
processo de selecção. 
- (-)25% de reprovados 
em todas as disciplinas 
2 anos após o início do 
projecto 
- 100% de formados no 
exercício da profissão 
10 anos depois da 
implementação da 
nova política de 
selecção. 

- Listas de 
alunos 
Distribuídos 
por opções 
(cursos e/ou 
especialidad 
es) 
- Listas de 
funcionários 
a nível 
provincial 
- Pauta dos 
exames de 
selecção 

- Melhoria dos 
recursos humanos e 
materiais (Eixo 2) 
- Melhoria de 
gestão e 
coordenação dos 
centros de 
formação inicial 
(Eixo 3). 
- Melhoria da 
qualidade global da 
formação inicial 
(Eixo 4). 

Resultados 
I.R.4.1. 

- Confirmação 
efectiva da 
Matrícula pela 
escola 
- Professores com 
agregação 
Pedagógica para o 
1º Ciclo e Ensino 
Primário 

- Menor percentagem 
de professores sem 
agregação pedagógica: 
- 25% nos 2 primeiros 
anos após início do 
projecto; 
- 50% nos 5 anos 
seguintes; 
- 100% depois dos 5 
anos 

- Processos 
individuais, 
Arquivos da 
Secretaria das 
escolas. 

- Creditação e 
certificação dos 
cursos pelo MED; 

Actividades  
I.A.4.1. 

 Meios Custos  

  

 
 
 
 
 

  Condições 
prévias 

Regulamentação 
dos cursos de 
agregação 
Pedagógica. 

 
Fonte:Ministério da Educação, (2008) 
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Anexo 2: Programa de Metodologia de Ensino de Matemática/Física da 11ª Classe 
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Introdução 
O ensino secundário constitui a base para o posterior enquadramento dos alunos 

nas mais variadas opções técnico – profissionais que brinda o nosso sistema de 

ensino. No 1º ciclo do mesmo a especialidade de formação de professores para as 

disciplinas de Matemática e Física, constituem no seu conjunto um todo único, 

portanto, o futuro professor, deve ter, no mínimo, uma clara noção dos problemas 

didácticos que caracterizam o ensino destas disciplinas. 

O futuro professor tem de assumir uma atitude investigadora, onde o tornar –se e o 

ser professor se sobrepõem, têm o sentido de um processo contínuo marcado por 

avanços e recuos, porém, um processo nunca finalizado.    

A necessidade de reformular os programas, para uma melhor adequação aos planos 

de estudos da reforma do sistema educativo do país, pressupõe a adaptação de 

uma nova concepção de ensino em geral, que privilegie os processos científicos, 

permitindo ao aluno simultaneamente entender e adaptar- se às mudanças 

aceleradas que se verificam no campo do conhecimento científico. Neste contexto é 

fundamental que as actividades seleccionadas tenham em conta as experiências 

quotidianas e outras previamente adquiridas pelos alunos. 

Os programas de Metodologia são flexíveis de maneira a facilitar a adaptação às 

condições concretas de ensino.  

A Análise de diferentes modelos de ensino, proporcionam saberes que poderão ser 

utilizados para produzir materiais pedagógicos ou orientar o processo de 

aprendizagem, procurando formar os alunos também no domínio das metodologias, 

estratégias e avaliação. É igualmente importante desenvolver o seu sentido de 

responsabilidade face aos problemas contemporâneos, nomeadamente do 

ambiente, a sua criatividade, o seu sentido estético e estimular a auto 

aprendizagem.  

Numa perspectiva evolutiva, o programa visa uma reflexão profunda sobre os 

métodos de ensino tradicionais, assim como as novas abordagens no ensino das 

ciências, e os recursos utilizados, realçando a importância do trabalho com uma 

bibliografia diversificada.  

O estudo de modelos de diferentes psicólogos sobre as concepções prévias dos 

alunos, ajudarão o professor na orientação do ensino dos conceitos científicos. 

O problema da  exploração da linguagem metafórica no processo de ensino de 

qualquer disciplina deve ser abordado no sentido de promover  a mudança 

conceptual nos alunos, dependendo  da perspectiva educacional do professor, 

sendo encorajado a nível de grupos pequenos, de modo  a permitir  a troca de 

opiniões entre eles. 

Resumindo, o presente programa fornece uma abordagem abrangente sobre os 

conteúdos que constam do mesmo, permitindo ao professor adaptar as condições 

reais de ensino. 
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Objectivos Gerais da Disciplina 
1) Compreender o objecto de estudo das Metodologias da Matemática e de 

Física para o desempenho das suas funções de professor. 

2) Compreender os conhecimentos e habilidades que deverá aplicar à prática 

lectiva recorrendo a fontes e recursos apropriados; 

3) Construir conceitos científicos tendo como base as concepções prévias dos 

alunos; 

4) Organizar actividades de ensino e de aprendizagem com base nos programas 

e que respondam às necessidades dos alunos. 

5) Proporcionar a oportunidade de intervir e dar soluções a problemas reais de 

aprendizagem; 

6) Aplicar a avaliação como um processo reflexivo no ensino e na 

aprendizagem da Matemática e Física. 

7) Reflectir sobre as implicações da utilização da linguagem no processo de 

ensino aprendizagem. 

8) Realizar experiências, formular hipóteses e interpretar informações. 

9) Recolher, seleccionar, organizar e interpretar dados a partir de fontes 

diversas (documentos, trabalho de campo e experiências). 

10) Compreender a relação entre o desenvolvimento de atitudes profissionais e 

o processo de ensino aprendizagem. 

11) Promover discussões e debates sobre diferentes situações de aprendizagem. 

12) Aplicar os diferentes instrumentos de avaliação. 

13) Enquadrar o ensino de Matemática e da Física num contexto mais amplo da 

Educação e da Ciência. 

14) Desenvolver métodos e técnicas de comunicação pedagógica numa atitude 

crítica e numa perspectiva dinâmica de auto- formação. 

15) Integrar os conhecimentos didácticos nas situações concretas do processo 

de ensino aprendizagem. 

16) Avaliar criticamente a relação docente educando buscando formas de 

superar as dificuldades encontradas, na perspectiva de aperfeiçoamento 

contínuo e do sucesso escolar. 

17) Consciencializar a necessidade de cooperação interdisciplinar. 

18) Compreender a linguagem da disciplina, cultivando o rigor no tratamento 

dos conceitos. 

19) Dominar os fundamentos metodológicos que servem de apoio ao processo 

de ensino – aprendizagem da disciplina. 

 

 

 



322 
 

Objectivos gerais da 11ª Classe 

1)  Situar a Metodologia da Matemática e da Física no contexto da Ciência da 

Educação. 

2) Reflectir sobre a importância do ensino de Matemática e da Física na 

formação básica dos alunos e na aquisição de uma cultura científica. 

3) Compreender os diferentes processos de trabalho científico. 

4) Relacionar o desenvolvimento profissional do professor com o processo de 

ensino- aprendizagem. 

5) Analisar os programas em vigor no 1º ciclo do Ensino Secundário. 

6) Reflectir sobre os problemas gerais na realização metodológica do ensino de 

Matemática e Física. 

7) Simular diferentes situações de aprendizagem. 

8) Promover debates sobre os diferentes modelos de ensino. 

9) Seleccionar os diferentes recursos para as diferentes situações de 

aprendizagem. 

DISTRIBUIÇÃO DOS TEMPOS POR TRIMESTRE 

PROGRAMA DE METODOLOGIA DA MATEMÁTICA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DO 1º CICLO DO ENSINO SECUNDÁRIO 

1º TRIMESTRE------------------------------------------ 30 TEMPOS 
 

Unidade I: Introdução à Metodologia da Matemática  

1.5. Bases Gerais 

1.6. Importância do estudo da disciplina 

1.7. Objectivos e conteúdos do ensino da Metodologia de Matemática e 

da Física 

1.8. Reflexão crítica sobre o estudo e a sua relação com as práticas 

pedagógicas das respectivas disciplinas 

Unidade II: Linhas directrizes no ensino da Matemática  
5.3. Conceito de uma directriz. 

5.4. Tipos de linhas directrizes 

 
2º TRIMESTRE--------------------------------------------------------------------- 30 TEMPOS 
 
Unidade III: Aspectos metodológicos fundamentais do ensino da Matemática 

3.1. Objectivos 

3.2. Métodos de ensino 

3.3. Meios de ensino 

3.4. Tratamento metodológico dos conceitos, definições e teoremas 

3.5. Trabalho com o programa 
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3º TRIMESTRE ---------------------------------------------------- 30 TEMPOS  
Unidade IV: Planificação e avaliação 
 

4.1. Planificação 
4.2. Avaliação 

 
Total dos tempos lectivos-------------------------------- 90 tempos 

Sugestões Metodológicas 

Antes de iniciar qualquer unidade ou sub- unidade o professor fará uma prova de 

avaliação diagnóstica que integrará todos os conhecimentos básicos que o aluno 

deve dominar ( por já terem sido ensinados em classes anteriores ) e que são 

necessários para a aprendizagem dos conteúdos da unidade que se vai trabalhar. 

Identificadas através da referida prova, as dificuldades dos alunos o professor 

ajudá-los-á a superá-las pela aplicação de estratégias variadas. 

Para trabalhar os diferentes temas propostos o professor poderá utilizar dentre 

outros, as seguintes propostas metodológicas: 

Pesquisa Bibliográfica: Constitui um excelente meio para investigar a aplicação de 

certos conhecimentos, com a finalidade de incentivar a busca bibliográfica e 

promover o aprofundamento dos conhecimentos científicos. 

Debates: Deverá ser orientado em pequenos grupos e posteriormente alargado a 

toda a turma, para o desenvolvimento de competências de argumentação. 

Observação: (aulas de prática pedagógica e de laboratório): Refere- se às situações 

de aprendizagem observadas na sala de aula, para identificar diferentes aspectos 

abordados nas aulas teóricas. 

Pesquisa Individual: Realizar-se-á a partir de conteúdos propostos, podendo os 

alunos levantar problemas que pretendam investigar, de acordo com os seus 

próprios interesses de conhecimento. 

Simulação: Constitui um meio de auto-formação, onde a representação das 

situações de ensino, permitem a preparação do futuro aluno/ mestre.  
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Avaliação 

1. Modalidades de Avaliação 

 
 Função Pedagógica Momentos de utilização Instrumentos 

1.1 Avaliação diagnóstica 
 

- Identificação de 
recursos e das 
necessidades dos 
alunos 

Início de uma 
aprendizagem, ciclo, ano 

 Entrevista 
- Individual ou colectiva 

 Provas abertas 

 Observação 

1.2 Avaliação formativa 
 

- Recolha de 
informações 

- Regulação 
pedagógica 

- Análise e 
interpretação dos 
erros 

Durante aprendizagem 
 
Acompanhamento das 
aprendizagens 

 Observação 

 Entrevista 

 Provas 

 Análise dos erros 

 Auto- avaliação 

1.3 Avaliação sumativa 
 

- Constatação do 
afastamento em 
relação à norma 

Fim da aprendizagem Prova individual em tempo 
limitado (exame) 

 
2. Objecto da avaliação 

Devem ser avaliados os seguintes aspectos: 

- Domínio das teorias, leis e princípios 

- Grau de compreensão dos fenómenos abordados 

- Capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 

- Capacidade de manusear os aparelhos e utensílios de laboratório 

- Capacidade de interpretar os fenómenos observados 

- Capacidade de observação e descrição 

- Capacidade de planificação tendo em conta o contexto em que trabalha 

 

3. Instrumento de avaliação 

Deve lançar- se mão de instrumentos diversificados, tais como: teste escrito, 

ensaios experimentais, pesquisas individuais e / ou de grupo, diálogo com o aluno. 
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Anexo 3: Programa de Metodologia de Ensino de Matemática/Física da 12ª Classe 
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Introdução 
 
O ensino secundário constitui a base para o posterior enquadramento dos alunos 
nas mais variadas opções técnico – profissionais que brinda o nosso sistema de 
ensino. No 1º ciclo do mesmo a especialidade de formação de professores  para as 
disciplinas de Matemática e Física, constituem  no seu conjunto um todo único, 
portanto, o futuro professor , deve  ter , no mínimo, uma clara noção dos 
problemas didácticos que caracterizam o ensino destas disciplinas. 
O futuro professor   tem de assumir uma atitude investigadora, onde o tornar-se e  
o ser professor se sobrepõem, têm o sentido de um processo contínuo marcado por 
avanços e recuos, porém, um processo nunca finalizado.    
A necessidade de reformular os programas, para uma melhor adequação aos planos 
de estudos da reforma do sistema educativo do país, pressupõe a adaptação de 
uma nova concepção de ensino em geral, que privilegie os processos científicos, 
permitindo ao aluno simultaneamente entender e adaptar- se às mudanças 
aceleradas que se verificam no campo do conhecimento científico. Neste contexto é 
fundamental que as actividades seleccionadas tenham em conta as experiências 
quotidianas  e outras previamente adquiridas pelos alunos. 
Os programas de Metodologia são flexíveis de maneira a facilitar a adaptação às 
condições concretas de ensino.  
A Análise de diferentes modelos de ensino, proporcionam saberes que poderão ser 
utilizados para produzir materiais pedagógicos ou orientar  o processo de 
aprendizagem, procurando formar os alunos também no domínio das metodologias, 
estratégias e avaliação. É igualmente importante desenvolver o seu sentido de 
responsabilidade face aos problemas contemporâneos, nomeadamente  do 
ambiente, a sua criatividade, o seu sentido estético e estimular a auto 
aprendizagem.  
Numa perspectiva evolutiva, o programa visa uma reflexão profunda sobre os 
métodos de ensino tradicionais, assim como as novas abordagens no ensino das 
ciências, e os recursos utilizados, realçando a importância do trabalho com uma 
bibliografia diversificada.  
O estudo de modelos  de diferentes psicólogos sobre as concepções prévias dos 
alunos, ajudarão o professor na orientação do ensino dos conceitos científicos. 
O problema da  exploração da linguagem metafórica no processo de ensino de 
qualquer disciplina deve ser abordado no sentido de promover  a mudança 
conceptual nos alunos, dependendo  da perspectiva educacional do professor, 
sendo encorajado a nível de grupos pequenos, de modo  a permitir  a troca de 
opiniões entre eles. 
Resumindo, o presente programa fornece uma abordagem abrangente sobre os 
conteúdos que constam do mesmo, permitindo ao professor adaptar as condições 
reais de ensino. 
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Objectivos Gerais da Disciplina 

1) Compreender o objecto de estudo das Metodologias da Matemática e da 
Física para o desempenho das suas funções de professor. 

2) Compreender os conhecimentos e habilidades que deverá aplicar à prática 
lectiva recorrendo a fontes e recursos apropriados; 

3) Construir conceitos  científicos tendo como base as concepções prévias dos 
alunos; 

4) Organizar actividades de ensino e de aprendizagem com base nos programas 
e que respondam às necessidades dos alunos. 

5) Proporcionar  a oportunidade de intervir e dar soluções a problemas reais de 
aprendizagem; 

6) Aplicar a avaliação como um processo reflexivo no ensino e na 
aprendizagem da Matemática e Física. 

7) Reflectir sobre as implicações da utilização da linguagem no processo de 
ensino aprendizagem. 

8) Realizar experiências, formular hipóteses e interpretar informações. 
9) Recolher, seleccionar, organizar e interpretar dados a partir de fontes 

diversas  
10) ( documentos, trabalho de campo e experiências ). 
11) Compreender a relação entre o desenvolvimento de atitudes profissionais e 

o processo  de ensino aprendizagem. 
12) Promover discussões e debates sobre diferentes situações de aprendizagem. 
13) Aplicar os  diferentes instrumentos de avaliação. 
14) Enquadrar o ensino de Matemática e da Física num contexto mais amplo da 

Educação e da Ciência. 
15) Desenvolver métodos e técnicas de comunicação pedagógica numa atitude 

crítica e numa perspectiva dinâmica de auto-formação. 
16) Integrar os conhecimentos didácticos nas situações concretas do processo 

de            ensino e aprendizagem. 
17) Avaliar criticamente o relação docente educando buscando formas de 

superar as dificuldades encontradas, na perspectiva de aperfeiçoamento 
contínuo e de sucesso escolar. 

18) Consciencializar a necessidade de cooperação interdisciplinar. 
19) Compreender  a linguagem da disciplina, cultivando o rigor no tratamento 

dos conceitos. 
20) Dominar os fundamentos metodológicos que servem de apoio ao processo 

de ensino – aprendizagem da disciplina. 
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Objectivos gerais da 12ª classe 
 

1) Reconhecer a importância das concepções prévias dos alunos  evidenciadas 
na investigação em educação em Ciência. 

2) Comparar os resultados de diferentes investigações sobre as concepções 
prévias 

3) Reconhecer a diversidade e o significado de diferentes modelos, visando a 
sua aplicação nas aulas de Matemática e Física. 

4) Analisar de forma crítica a prática pedagógica   pessoal. 
5) Desenvolver um estilo pessoal de ensino. 
6) Sensibilizar para a problemática da linguagem utilizada no processo de 

ensino-aprendizagem. 
7) Reflectir sobre as implicações de utilização da linguagem adequada na 

aquisição do conceito científico. 
8) Analisar a problemática da planificação do ensino na organização do 

professor e gestão das aprendizagem dos alunos. 
9) Compreender a evolução das diferentes concepções de avaliação. 
10) Desenvolver um olhar inovador sobre as práticas pedagógicas. 
11) Interpretar diferentes modelos e diagramas. 
12) Elaborar recursos e materiais específicos das classes do 1º ciclo do Ensino 

Secundário. 
13) Analisar e elaborar diferentes planos de aulas. 
14) Interpretar informação a partir de diferentes textos. 
15) Facilitar a planificação  variada de estratégias e actividades no processo de 

ensino aprendizagem. 
16) Proporcionar informações e instrumentos que ajudem o professor a 

seleccionar actividades  de aprendizagem. 

1º Semestre                                                               90 Horas ( 6 H/ S ) 

Unidade II – 90 Horas 
Problemas gerais da realização metodológica do ensino de Matemática e Física 

 
Sub- unidade 1: Modelos cognitivos e a aprendizagem  

no ensino da Matemática e da Física                                ( 20 
horas ) 

1) Estratégia indutiva nas aulas 
2) Condições de planificação e aplicação 
3) Estratégias dedutivas nas aulas 
4) Fases e sequências de actividades 
5) Diferentes modelos cognitivos 

 Modelo de Taba 

 Modelo de Ausubel 
6) O ensino por inquérito 
7) Ciclo de ensino- aprendizagem 
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Sub- unidade 2: Formas básicas metodológicas no ensino da Matemática e Física                                 
( 30 Horas ) 

 Métodos clássicos para o processo de ensino- aprendizagem ( revisão ) 

 Método Expositivo -  demonstrativo ( método experimental ) 

 Diálogo 

 Exposição 

 Discussão 

 Demonstração com modelos experimentais. 

 Trabalho para Casa 

 Trabalho experimental 

 Aplicação dos Métodos de ensino 

 Interacções na sala de aulas. 
  Os Métodos Modernos 

 Tempestade Cerebral ( Método Brainstorming ) 

 Projectos 

 Simulações 

 Jogo. 

 Os Métodos das Ciências 

  Métodos Indutivos e Dedutivos. Sua aplicação no ensino das Ciências. 

 Processos de trabalho Científico. 
h) Observação 
i) Ordenação e Seriação 
j) Agrupamento 
k) Classificação 
l) Medição 
m) Previsão 
n) Comunicação 

 Actividade Experimental como demonstração. 

 O trabalho com os programas 
 

Sub- unidade 3: Base Material de estudo no ensino da Matemática e Física                                                      
( 30 Horas ) 

  Recursos 

 Classificação dos recursos 

 O trabalho com o manual e outros documentos 

 Selecção e elaboração de recursos 

 Utilização do quadro escolar  ( esquemas no quadro ) 

 Produção dos meios didácticos para o 1º ciclo do Ensino Secundário para 
aulas da Matemática e Física. 

 Importância das experiências físicas: 
- papel das experiências físicas no processo de ensino- aprendizagem no 

Ensino Secundário. 
- Selecção das experiências e  exigências na exploração das experiências 

físicas. 
- papel didáctico das experiências físicas. 
- Experiências abertas? 
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Reservas: Revisão, sistematização e avaliação               ( 10 Horas ) 
2º Semestre                                   90 Horas ( 6 H/ S ) 

Unidade III – 90 Horas 
 

Planificação do processo do ensino- aprendizagem da Matemática e Física 
 
Sub- unidade 1: Planificação do processo de ensino- aprendizagem                                        

( 10 Horas ) 

 Importância. 

 As bases da planificação. 

 Os tipos principais. 
Sub- unidade 2: Planificação ao longo prazo                   ( 15 Horas ) 

 Planificação do ano lectivo. 

 Planificação semestral ou trimestral. 
Sub- unidade 3: Planificação ao médio prazo                  ( 15 Horas ) 

1) Planificação das unidades 
 
Sub- unidade 4: Planificação ao curto prazo ( planificação detalhada das aulas no 

ensino da Matemática e Física )                          
( 25 Horas ) 

 Planificação geral de uma aula. 

 Planificação detalhada de uma aula. 
Sub- unidade 5: Processo de avaliação                            ( 15 Horas )  

 Diferentes tipos de avaliação. 

 Instrumentos da avaliação; sua elaboração de acordo com a função. 

 Análise dos resultados obtidos na aplicação de alguns instrumentos de 
avaliação com vista à organização do trabalho futuro. 

Reservas: Revisão, sistematização e avaliação               ( 10 Horas ) 

Sugestões Metodológicas 

Antes de iniciar qualquer unidade ou  sub-unidade o professor fará uma prova de 
avaliação diagnóstica que integre todos os conhecimentos básicos que o aluno deve 
dominar ( por já terem sido ensinados em classes anteriores ) e que são necessários 
para a aprendizagem dos conteúdos da sub- unidade que se vai trabalhar. 
Identificadas através da referida prova as dificuldades dos alunos o professor ajudá-
los-á a superá-las pela aplicação de estratégias variadas. 
Para trabalhar os diferentes temas propostos o professor poderá utilizar dentre 
outros as seguintes propostas metodológicas: 
Pesquisa Bibliográfica : Constitui um excelente meio para investigar a aplicação de 
certos conhecimentos, com a finalidade  de incentivar a busca bibliográfica e 
promover o aprofundamento dos conhecimentos científicos. 
Debates :  Deverá ser orientado em pequenos grupos e posteriormente alargado a 
toda a turma, para o desenvolvimento de competências de argumentação. 
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Observação: ( aulas de prática pedagógica e de laboratório ) :  Refere- se às 
situações de aprendizagem  observadas na sala de aula, para identificar  diferentes 
aspectos abordados nas aulas teóricas. 
Pesquisa Individual:  Realizar-se-á a partir de  conteúdos propostos, podendo os 
alunos levantar problemas que pretendam investigar, de acordo com os seus 
próprios interesses de conhecimento. 
Simulação :  Constitui um meio de auto formação, onde a representação das 
situações de  ensino, permitem a preparação do futuro aluno/ mestre.  

Avaliação 

4. Modalidades de Avaliação 
 

 Função Pedagógica Momentos de utilização Instrumentos 

4.1 Avaliação diagnóstico 
 

- Identificação de 
recursos e das 
necessidade dos 
alunos 

Início de uma 
aprendizagem, ciclo, ano 

 Entrevista 
- individual ou colectiva 

 provas abertas 

 Observação 

4.2 Avaliação formativa 
 

- Recolha de 
informações 

- Regulação 
pedagógica 

- análise e 
interpretação 
dos erros 

Durante aprendizagem 
 
Acompanhamento das 
aprendizagens 

 Observação 

 Entrevista 

 Provas 

 Análise dos erros 

 Auto- avaliação 

4.3 Avaliação sumativa 
 

- Constatação do 
afastamento em 
relação a norma 

Fim da aprendizagem Prova individual em tempo 
limitado ( exame ) 

 

5. Objecto da avaliação 

Devem ser avaliados os seguintes aspectos: 
- Domínio das teorias , leis e princípios 
- Grau  de compreensão dos fenómenos abordados 
- Capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 
- Capacidade de manusear os aparelhos e utensílios de laboratório 
- Capacidade de interpretar os fenómenos observados 
- Capacidade de observação e descrição 
- Capacidade de planificação tendo em conta o contexto em que trabalha 

 
6. Instrumento de avaliação 
Deve lançar- se mão de instrumentos diversificados, tais como: teste escrito, 
ensaios experimentais, pesquisas individuais e / ou de grupo, diálogo com o aluno. 
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Anexo 4 : Programa de Metodologia de Ensino de Matemática/Física da 13ª  Classe 
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Introdução 

O ensino secundário constitui a base para o posterior enquadramento dos alunos 
nas mais variadas opções técnico – profissionais que brinda o nosso sistema de 
ensino. No 1º ciclo do mesmo a especialidade de formação de professores para a 
disciplina de Matemática, constitui no seu conjunto um todo único, portanto, o 
futuro professor, deve ter, no mínimo, uma clara noção dos problemas didácticos 
que caracterizam o ensino desta disciplina. 
O futuro professor tem de assumir uma atitude investigadora, onde o tornar- se e o 
ser professor se sobrepõem, têm o sentido de um processo contínuo marcado por 
avanços e recuos, porém, um processo nunca finalizado.    
A necessidade de reformular os programas, para uma melhor adequação aos planos 
de estudos da reforma do sistema educativo do país, pressupõe a adaptação de 
uma nova concepção de ensino em geral, que privilegie os processos científicos, 
permitindo ao aluno simultaneamente entender e adaptar- se às mudanças 
aceleradas que se verificam no campo do conhecimento científico. Neste contexto é 
fundamental que as actividades seleccionadas tenham em conta as experiências 
quotidianas e outras previamente adquiridas pelos alunos. 
Os programas de Metodologia são flexíveis de maneira a facilitar a adaptação às 
condições concretas de ensino.  
A Análise de diferentes modelos de ensino, proporcionam saberes que poderão ser 
utilizados para produzir materiais pedagógicos ou orientar o processo de 
aprendizagem, procurando formar os alunos também no domínio das metodologias, 
estratégias e avaliação. É igualmente importante desenvolver o seu sentido de 
responsabilidade face aos problemas contemporâneos, nomeadamente do 
ambiente, a sua criatividade, o seu sentido estético e estimular a auto 
aprendizagem.  
Numa perspectiva evolutiva, o programa visa uma reflexão profunda sobre os 
métodos de ensino tradicionais, assim como as novas abordagens no ensino das 
ciências, e os recursos utilizados, realçando a importância do trabalho com uma 
bibliografia diversificada.  
O estudo de modelos de diferentes psicólogos sobre as concepções prévias dos 
alunos, ajudarão o professor na orientação do ensino dos conceitos científicos. 
O problema da exploração da linguagem metafórica no processo de ensino de 
qualquer disciplina deve ser abordado no sentido de promover a mudança 
conceptual nos alunos, dependendo da perspectiva educacional do professor, 
sendo encorajado a nível de grupos pequenos, de modo a permitir a troca de 
opiniões entre eles. 
Resumindo, o presente programa fornece uma abordagem abrangente sobre os 
conteúdos que constam do mesmo, permitindo ao professor adaptar as condições 
reais de ensino. 
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Objectivos Gerais da Disciplina 

1) Compreender o objecto de estudo da Metodologia de Matemática para o 
desempenho das suas funções de professor. 

2) Compreender os conhecimentos e habilidades que deverá aplicar à prática 
lectiva recorrendo a fontes e recursos apropriados; 

3) Construir conceitos científicos tendo como base as concepções prévias dos 
alunos; 

4) Organizar actividades de ensino e de aprendizagem com base nos programas e 
que respondam às necessidades dos alunos. 

5) Proporcionar a oportunidade de intervir e dar soluções a problemas reais de 
aprendizagem; 

6) Aplicar a avaliação como um processo reflexivo no ensino e na aprendizagem 
da Matemática. 

7) Reflectir sobre as implicações da utilização da linguagem no processo de 
ensino aprendizagem. 

8) Realizar experiências, formular hipóteses e interpretar informações. 
9) Recolher, seleccionar, organizar e interpretar dados a partir de fontes diversas  
10) (documentos, trabalho de campo e experiências). 
11) Compreender a relação entre o desenvolvimento de atitudes profissionais e o 

processo de ensino aprendizagem. 
12) Promover discussões e debates sobre diferentes situações de aprendizagem. 
13) Aplicar os diferentes instrumentos de avaliação. 
14) Enquadrar o ensino de Matemática num contexto mais amplo da educação e 

da Ciência. 
15) Desenvolver métodos e técnicas de comunicação pedagógica numa atitude 

crítica e numa perspectiva dinâmica de auto- formação. 
16) Integrar os conhecimentos didácticos nas situações concretas do processo de 

ensino e aprendizagem. 
17) Avaliar criticamente a relação docente educando buscando formas de superar 

as dificuldades encontradas, na perspectiva do aperfeiçoamento contínuo e do 
sucesso escolar. 

18) Consciencializar a necessidade de cooperação interdisciplinar. 
19) Compreender a linguagem da disciplina, cultivando o rigor no tratamento dos 

conceitos. 
20) Dominar os fundamentos metodológicos que servem de apoio ao processo de 

ensino aprendizagem da disciplina. 
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Objectivos gerais da 13ª classe 

1) Entender as situações concretas do processo de ensino / aprendizagem nas 
aulas de Matemática. 

2) Aplicar a terminologia científica nas aulas de Matemática  
3) Compreender os procedimentos e métodos para o ensino  
4) Aplicar os conhecimentos adquiridos, que permitam aos estudantes lidar 

com a planificação e realizar o processo de ensino / aprendizagem. 
5) Dominar a utilização de diferentes recursos no processo de ensino  

1º Trimestre                             ( 3 H/ S ) 

Unidade I – Problemas didácticos específicos no processo de ensino- 
aprendizagem da Matemática  

Sub- unidade 1: A linguagem no processo de ensino- aprendizagem da Matemática ( 

20 Horas ) 

 A importância da Linguagem no ensino da Matemática  

 A linguagem na sala de aulas 

 Relação entre o pensamento e a linguagem 

 O vocabulário nas aulas de Matemática (relação palavra e conteúdo) 

 A oralidade nas aulas de Matemática e Física como forma de aprendizagem 

 A leitura nas aulas e sua importância 

 A escrita nas aulas de Matemática  

 As diferentes estratégias no ensino da Matemática 

 A linguagem figurativa nas aulas de Matemática  

 Equações, gráficos, esquemas e diagramas como forma de apresentação da 
linguagem científica. 

Sub- unidade 2: Situações concretas no processo de ensino- aprendizagem da 

Matemática ( 10 Horas ) 

 Conceito de situação concreta (típica). 

 Análise geral das situações concretas mais importantes da disciplina. 

 Concepções prévias dos alunos 

 Percursores do movimento das concepções prévias 

 Metodologia de investigação das concepções prévias 

 Relação entre concepção prévia e conceitos científicos 

II Trimestre 

Sub- unidade 3: Situações concretas no processo de ensino- aprendizagem da 
Matemática                 ( 40 Horas ) 

1) Abordagem de conceitos e definições 
- Conceito: extensão e conteúdo de um conceito 
- tipos de conceitos 
- exigências para a realização metodológica da introdução de um conceito 

matemático 
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2) Abordagem de teoremas e a sua demonstração 
- proposições 
- proposições matemáticas verdadeiras e falsas 
- estrutura lógica de um teorema 
- teorema e o seu recíproco 
- demonstrações de um teorema 
- exigências para a realização metodológica do estudo de um teorema e a sua 

demonstração 
 
III Trimestre 

1) Introdução de procedimentos 
- Bases teóricas 
- Exemplos 
- Realização metodológica do desenvolvimento de procedimentos 
- Realização metodológica da aplicação 

2) Resolução de problemas 
3) Elaboração de construções geométricas 

- As construções básicas a tratar no curso de Matemática no Ensino Primário e 
Secundário 

- Realização metodológica por meio de exercícios a seguir 
 
Sugestões Metodológicas 
 
Antes de iniciar qualquer unidade ou sub-unidade o professor fará uma prova de 
avaliação diagnóstica que integra todos os conhecimentos básicos que o aluno deve 
dominar (por já terem sido ensinados em classes anteriores) e que são necessários 
para a aprendizagem dos conteúdos da sub- unidade que se vai trabalhar. 
Identificadas através da referida prova as dificuldades dos alunos o professor ajudá-
los-á a superá-las pela aplicação de estratégias variadas. 
Para trabalhar os diferentes temas propostos o professor poderá utilizar dentre 
outros, as seguintes propostas metodológicas: 
Pesquisa Bibliográfica: Constitui um excelente meio para investigar a aplicação de 
certos conhecimentos, com a finalidade de incentivar a busca bibliográfica e 
promover o aprofundamento dos conhecimentos científicos. 
Debates: Deverá ser orientado em pequenos grupos e posteriormente alargado a 
toda a turma, para o desenvolvimento de competências de argumentação. 
Observação: (aulas da prática pedagógica e de laboratório): Refere- se às situações 
de aprendizagem observadas na sala de aula, para identificar  diferentes aspectos 
abordados nas aulas teóricas. 
Pesquisa Individual: Realizar-se-á a partir de conteúdos propostos, podendo os 
alunos levantar problemas que pretendam investigar, de acordo com os seus 
próprios interesses de conhecimento. 
Simulação: Constitui um meio de auto formação, onde a representação das 
situações de ensino, permitem a preparação do futuro aluno/ mestre.  
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Avaliação 
7. Modalidades de Avaliação 

 Função Pedagógica Momentos de 
utilização 

Instrumentos 

Avaliação 
diagnóstico 

 

Identificação de recursos e 
das necessidade dos alunos 

Início de uma 
aprendizagem, 
ciclo, ano 

 Entrevista 
- individual ou colectiva 

 provas abertas 

 Observação 

Avaliação 
formativa 

 

Recolha de informações 
Regulação pedagógica 
análise e interpretação dos 
erros 

Durante 
aprendizagem 
Acompanhamento 
das aprendizagens 

 Observação 

 Entrevista 

 Provas 

 Análise dos erros 

 Auto- avaliação 

Avaliação 
sumativa 

 

Constatação do afastamento 
em relação a norma 

Fim da 
aprendizagem 

Prova individual em 
tempo limitado ( exame ) 

 
8. Objecto da avaliação 
Devem ser avaliados os seguintes aspectos: 

- Domínio das teorias, leis e princípios 
- Grau de compreensão dos fenómenos abordados 
- Capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 
- Capacidade de manusear os aparelhos e utensílios de laboratório 
- Capacidade de interpretar os fenómenos observados 
- Capacidade de observação e descrição 
- Capacidade de planificação tendo em conta o contexto em que trabalha 

9. Instrumento de avaliação 
Deve lançar- se mão de instrumentos diversificados, tais como: teste escrito, 
ensaios experimentais, pesquisas individuais e / ou de grupo, diálogo com o aluno. 
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