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Identificação das dificuldades mais relevantes na aprendizagem: 

 

- Os docentes concluíram que as maiores dificuldades dos alunos são: 

 

 Pouca iniciativa, autonomia e persistência; 

 Dificuldades de concentração e atenção; 

 Dificuldades de organização do trabalho e métodos de estudo; 

 Ausência de conhecimentos prévios; 

 Pouco interesse pela escola e pela disciplina de Matemática; 

 Dificuldade na leitura e interpretação de enunciados condicionam a resolução de 

problemas; 

 O tempo dedicado ao estudo é reduzido; 

 Falta de empenho e acompanhamento regular dos conteúdos lecionados; 

 Interesses divergentes aos conteúdos lecionados na disciplina; 

 Falta da realização dos trabalhos de casa, elemento fundamental para 

consolidação dos conteúdos lecionados; 

 Falta de assiduidade nas aulas de apoio; 

 Os alunos dos 6.º e 9.ºanos de escolaridade, manifestam ter conhecimento das 

condições de admissão às provas finais e dos resultados que deverão obter para 

manter a classificação interna; 

 O nível de adesão a iniciativas que permitam minimizar o insucesso dos alunos é 

baixo (clubes, projetos, aulas de preparação para a prova final, entre outros); 

 Dificuldades ao nível da resolução de problemas, da utilização de raciocínios 

demonstrativos, da visualização no espaço, do cálculo e da articulação de 

conhecimentos; 

 Existência de percursos escolares anteriores deficientes;  

 Problemas disciplinares e incumprimento das regras estabelecidas para a sala de 

aula; 

 



Ao longo dos ciclos foi possível observar que existe maior fragilidade nos domínios da 

Geometria e Medida, assim como, na Álgebra, sendo transversal a dificuldade patente na 

resolução de problemas. 

 

Para além das dificuldades já elencadas, é importante referir que os discentes não se 

fizeram acompanhar pelos materiais essenciais para a resolução das provas a que foram 

sujeitos, quer a nível interno quer a nível externo, apesar de os docentes reforçarem com 

frequência a necessidade de os alunos serem autónomos e responsáveis no 

desenvolvimento do seu processo de aprendizagem. 

 

O quadro abaixo apresenta os aspetos mais problemáticos e identifica para cada um as 

ações que foram desenvolvidas e aplicadas pelos docentes da disciplina de Matemática 

para o desenvolvimento do Plano de Melhoria dos resultados escolares dos seus alunos. 

 

Aspetos mais problemáticos 

 

Ações desenvolvidas 

 

Comportamentos perturbadores em sala de 

aula e dificuldades de concentração 

 

Reforço das estratégias conducentes à 

regulação do comportamento dos alunos para 

melhorar a qualidade do clima educativo. 

 

Pouca predisposição para a aprendizagem.  

 

Criação de momentos para acompanhamento 

mais sistematizado e individualizado dos 

alunos que demonstravam dificuldades.  

 

Ritmo lento na execução das atividades e 

pouca persistência.  

 

Diversificação de estratégias, incluindo a 

utilização das novas tecnologias pelos alunos 

em contexto de sala de aula (computadores e 

quadro interativo com software específico e 

internet, assente em metodologias adequadas.  

 

Falta de hábitos de trabalho e métodos de 

estudo quer em sala de aula quer em casa.  

Registos incompletos ou errados no 

.Elaboração de fichas informativas. 

.Resolução de fichas de trabalho 

•Aplicação de questões de aula e mini - testes. 



caderno diário  

 

•Verificação regular dos registos do caderno 

diário e reforço e verificação da realização do 

trabalho de casa. 

Lacunas significativas nos conhecimentos 

e nos procedimentos básicos, assim como, 

no desenvolvimento do raciocínio lógico-

dedutivo.  

 

Atividades de revisão e consolidação de 

conceitos.  

•Frequência aula de recuperação/apoio.  

•Identificação das dificuldades e definição de 

planos de apoio para as minimizar.  

  

Falta de autonomia e postura adequada à 

valorização do conhecimento.  

 

Desenvolvimento de materiais de apoio. 

Trabalhos de pares ou de grupo 

 

Falta frequente do material necessário às 

aulas.  

 

Informação ao encarregado de educação e 

sensibilização dos envolvidos das implicações 

a nível de aquisição de conhecimentos que 

esta ausência acarreta. 

 

Frequência reduzida às aulas de apoio a 

que os alunos são propostos.  

 

Informação regular ao Diretor de Turma e ao 

encarregado de educação.  

Incentivar a participação dos alunos com 

dificuldades em aulas de apoio 

 

 

O nível cultural e socioeconómico de 

alguns encarregados de educação.  

 

Promoção do envolvimento responsável dos 

encarregados de educação no 

acompanhamento da vida escolar dos seus 

educandos.  

 

 

 

 

 



Estratégias e/ou medidas a implementar para ultrapassar as 

dificuldades: 

 

- No sentido de ultrapassarem as dificuldades diagnosticadas, é essencial que os alunos se 

empenhem nas atividades escolares ao longo do ano letivo.  

 

- Por sua vez, os docentes irão continuar a aplicar as ações já enunciadas na tabela anterior, 

orientando os alunos no sentido de os mesmos adquirirem hábitos e métodos de trabalho 

que lhes permitam ultrapassar as dificuldades diagnosticadas. Assim, propõem-se: 

 

 Realizar atividades variadas, nomeadamente, resolução de problemas do Projeto 

1001 Itens, resolução de exercícios retirados dos Exames Nacionais e das Provas 

Finais dos anos anteriores e reforço dos conteúdos curriculares lecionados que 

ajudem os alunos a cimentar os conhecimentos; 

 Elaborar fichas orientadas para reforço das aprendizagens;  

 Elaborar fichas de trabalho orientadas com objetivo de promover o raciocínio 

lógico e ou abstrato e o cálculo mental. 

 Explorar de forma mais continuada os enunciados de problemas, exercitando 

estratégias de resolução dos mesmos, explorando a identificação da informação 

relevante, a utilização de contextos e estratégias diversificadas, assim como, a 

justificação de ideias e raciocínios matemáticos, como forma de desenvolver a 

sua capacidade de comunicação matemática; 

  Proporcionar aos alunos mais momentos para esclarecer as suas dúvidas e 

consolidar conhecimentos adquiridos (aulas de recuperação, de apoio, 

preparação para as provas finais);  

  Realizar periodicamente questões de aula, ou mini-fichas de avaliação que 

servirão de elemento de avaliação; 

  Aplicar o Projeto Testes Intermédios do Ministério da Educação e Ciência, 

exceto às turmas do PCA; 

  Dar continuidade ao Apoio Educativo prestado aos discentes com mais 

dificuldades; 

 Promover a participação no concurso de cálculo mental SuperTmatik; 



  Proceder à aplicação de um teste “tipo intermédio” nos 6.º e 9.º anos de 

escolaridade, a nível de escola, durante o 2º período, para aferir da evolução das 

aprendizagens e proceder a possíveis ajustes, dado que os alunos vão ser 

submetidos a uma Prova Final; 

 Resolver de forma sistemática, em sala de aula, questões de exames/testes 

intermédios e exercícios com grau de dificuldade semelhante aos testados a nível 

interno; 

 Análise, com os alunos, dos critérios gerais/específicos de classificação emitidos 

pelo IAVE para os Testes Intermédios/Provas Finais 

 Lecionar Aulas de Recuperação/Apoio aos alunos do 5.º ano e 7.º ano, que 

obtiveram nível 2 na Prova Final, assim como, para todos os alunos que 

obtiveram nível 2 na disciplina no ano letivo anterior, podendo estas ser 

lecionadas por outro(a) professor(a), do mesmo grupo disciplinar, sendo as 

mesmas incorporadas no horário semanal dos professores, no início do ano . 

 Implementar estratégias que visam incentivar e valorizar os hábitos/métodos de 

estudo/organização, valorizar o reforço curricular nos conteúdos em que se 

manifestem mais dificuldades, treinar o raciocínio lógico/abstrato, na resolução 

de problemas e solicitar um maior envolvimento dos encarregados de educação 

nas tarefas escolares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Metas/resultados escolares 

- Os docentes do grupo disciplinar de Matemática pretendem aumentar gradualmente a 

percentagem de níveis positivos, atingindo no final do período de vigência deste plano 

um aumento de 10% na taxa de sucesso nas provas finais de ciclo. 

Taxa de sucesso:  

Avaliação interna 

 2013/14 Meta a atingir em 

2016/17* 

6ºano 70 Aumentar 7% 

9ºano 63,40 Aumentar 6,6% 
 

Avaliação Externa 

 2013/14 Meta a atingir em 

2016/17* 

6ºano 25,56 Aumentar 10% 

9ºano 25,89 Aumentar 10% 
 

 

*As metas serão ajustadas no início de cada ano escolar em Conselho Pedagógico em função dos resultados obtidos 

 

Instrumentos para recolha de dados: 

• Avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa; 

• Grelhas de observação de aula adotadas pelo Departamento; 

• Resultados dos Testes Intermédios; 

• Resultados das provas finais de ciclo. 

 

 Avaliação da implementação do plano de melhoria.  

 

Terá como base a análise das classificações internas e externas que serão debatidas no 

final de cada período, onde serão discutidos os aspetos menos conseguidos, com vista a 

poder adaptar as estratégias utilizadas no decorrer do ano letivo, para rentabilizar os 

recursos disponíveis.  

  

Moita, 15 de setembro de 2014 


