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introdução

A presente publicação insere-se no âmbito da 4ª edição dos Programas de Formação 
Contínua em Matemática com Professores dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico da 
Universidade de Aveiro – m@c1 e m@c2.

Encerra uma série de seis livros e respectivos CD-ROM’s, três deles mais 
direccionados para o 1º CEB e dois focados no ciclo sequente, respectivamente:
· CABRITA, I.; VIEIRA, C.; ALMEIDA, J.; ALMEIDA, I.; NUNES, M.; AMARAL, P. e 

GASPAR, J. (2007). Para uma Educação em Matemática Renovada 1/2. Aveiro: 
Universidade de Aveiro. ISBN 987-972-789-242-6; 

· CABRITA, I.; VIEIRA, C.; ALMEIDA, J.; VIZINHO, I.; NUNES, M. e DIAS, A. 
(2007). Para uma Educação em Matemática renovada 3/4. Aveiro: Universidade 
de Aveiro. ISBN 987-972-789-243-3;

· CABRITA, I.; ALMEIDA, J.; VIEIRA, C.; GASPAR, J.; AMARAL, P.; NUNES, M. 
e VIZINHO, I., (2008) Registos Teóricos e Práticos em Matemática – Novos 
Rumos. Aveiro: Universidade de Aveiro. ISBN 978-972-789-272-3;

· CABRITA, I.; CORREIA, E. e PINHEIRO, L. (2007). Percursos em Matemática. 
Aveiro: Universidade de Aveiro. ISBN 987-972-789-244-0;

· CABRITA, I.; PINHEIRO, L.; PINHEIRO, J.; SOUSA, O. (2008) Novas trajectórias 
em matemática. Aveiro: Universidade de Aveiro. ISBN 978-972-789-243-3.

Contrariando esta lógica, o documento agora apresentado abrange ambos os ciclos 
de escolaridade, conigurando-se como uma forma de fomentar a articulação entre 
eles ao nível da Matemática.



Não obstante as publicações anteriores, principalmente as editadas em 2008, já 
se inscreverem no espírito das mais recentes orientações portuguesas para esta 
disciplina, a obra agora apresentada – Perspectivas e vivências emergentes em 
matemática – plasma, de uma forma mais efectiva, o consignado no novo Programa 
de Matemática para o Ensino Básico (Ponte et al., 2007).

Estrutura-se em sete partes. Após esta breve Introdução, relecte-se sobre os 
aspectos principais deste novo Programa, por comparação com as directrizes ainda 
em vigor.
 
Os três capítulos seguintes versam sobre os temas matemáticos – Números e 
Operações e Álgebra, Geometria e (Medida) e Organização e Tratamento de Dados 
(OTD). Para todos eles, seguiu-se uma lógica idêntica: i) contrastar os principais 
aspectos dissonantes e ains entre as diversas matrizes e guias curriculares 
vigentes – Programas de Matemática de 1990 e 1991 (1º e 2º CEB), Competências 
Essenciais de 2001 e actual proposta de 2007; ii) aprofundar alguns aspectos 
teóricos e iii) avançar com algumas propostas de experiências matemáticas que é 
urgente vivenciar. Decidiu-se aglutinar a Álgebra e Números e Operações, dada a 
proximidade, quase natural, designadamente nos primeiros ciclos de escolaridade, 
destas duas áreas. No que concerne à Geometria, e dada a perspectiva com que se 
apresenta, no novo Programa (Ponte et al., 2007), as transformações geométricas 
no plano euclidiano, sintetizam-se alguns aspectos já desenvolvidos anteriormente 
(ver Cabrita et al., 2008b) e aprofundam-se alguns relativos a frisos. No título deste 
capítulo, também se destaca a vertente da Medida dada a visibilidade que assume 
nesta publicação pelo facto de ter sido preterida em publicações anteriores. O 
capítulo relativo a OTD não apresenta a dimensão dos anteriores já que este tema 
foi desenvolvido, teoricamente, em outras referências (ver Cabrita et al., 2008a e b) 
e porque a organização e tratamento de dados surgem diluídos em várias propostas 
didácticas sugeridas em capítulos anteriores.



Pela importância que assume, é ainda dado especial destaque ao tema Avaliação 
das aprendizagens que, embora tenha estado sempre presente nas várias edições 
e sessões dos m@c1 e m@c2, ainda não tinha sido alvo de um registo escrito em 
qualquer das respectivas publicações.
Termina-se este livro com umas breves notas inais e com a discriminação das 
principais referências bibliográicas e webgráicas consultadas.

Esta publicação complementa-se com um CD-ROM que integra a versão digital do 
próprio livro e algumas apresentações em Power Point que serviram de apoio às 
sessões de formação.




