
«De forma a diluir as situações de desigualdade geradas no 

contexto de ensino a distância, as escolas deverão delinear um 

Plano de Atuação para a recuperação/consolidação das 

aprendizagens [a desenvolver] ao longo do ano letivo de 

2020/2021.» 

Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens 

ao Longo do Ano Letivo de 2020/2021 – Ministério da Educação, 2020 
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ENSINAR À DISTÂNCIA A PRIMEIRA VEZ: E AGORA? 

Um terço do ano letivo anterior foi desenvolvido no modelo de ensino à distância. Apesar 

da boa vontade e do esforço de todos, a começar pelos professores e a acabar nos alunos, 

muitas coisas não correram bem, não devendo, no entanto, ser assacados a este ou àquele, 

em particular, as culpas pelo sucedido: pela primeira vez, com caráter de modelo único, foi 

implementado o ensino à distância; os professores tiveram de se preparar, literalmente de 

um dia para o outro, na utilização de plataformas informáticas que desconheciam; os meios 

informáticos postos à disposição de uma parte considerável dos alunos revelaram-se 

insuficientes quando não inexistentes; um grande número de alunos com dificuldades de 

aprendizagem, logo aqueles em situação de maior vulnerabilidade, viu-se de repente 

privado do apoio individual do professor, com todos os prejuízos que isso acarretou para o 

seu normal desenvolvimento; parte dos nossos alunos, nomeadamente aqueles com 

insuficiente autonomia e autorregulação, não beneficiou de um ambiente familiar propício 

à aprendizagem; enfim, um sem número de constrangimentos que obstaram a que o nobre 

objetivo da implementação do ensino à distância «de assegurar que todos os alunos 

continuassem a aprender a partir das suas casas», tivesse sido, em grande parte, coroado de 

êxito. 

É obrigação da escola, agora que novo ano letivo se inicia e os alunos regressam, gizar um 

plano cujo cumprimento consiga debelar todas aquelas fragilidades, garantindo a 

igualdade e a equidade no acesso ao currículo por parte de todos os alunos. Um primeiro 

objetivo que não deverá ser adstrito a uma única disciplina, mas antes transversal ao 

currículo do aluno, tem a ver com o período de afastamento forçado da escola e com o seu 

regresso: é de fazer uma reflexão conjunta sobre o período de confinamento e sobre a 

nova realidade da escola que crie no aluno não só um sentimento de pertença à turma e à 

escola, mas também um sentimento de segurança. 

Depois, então, há que se proceder à recuperação e/ou à consolidação das aprendizagens. 

Durante o período de confinamento e do ensino à distância, em virtude de todos aqueles 

obstáculos a que acima se faz referência e que, forçosamente, dificultaram, ou mesmo 

impossibilitaram, a aquisição de competências e conhecimentos pelos nossos alunos, 

muitas aprendizagens não foram adquiridas ou foram-no, apenas, de uma forma superficial 

a necessitar de um trabalho de consolidação. 
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OBJETIVOS DO PLANO: 

 Diagnosticar eventuais falhas por parte dos alunos na aquisição de conteúdos 

relevantes e significativos para o desenvolvimento das aprendizagens futuras, 

ministrados durante o período de ensino à distância. 

 Recuperar e/ou consolidar aprendizagens desenvolvidas durante o período de ensino 

à distância. 

 Debelar as situações de desigualdade, no acesso à aprendizagem, geradas no 

contexto de ensino à distância. 

 Incentivar o aluno à realização de trabalho autónomo como forma de consolidação 

de aprendizagens. 

 

EXECUÇÃO DO PLANO: 

Na disciplina de matemática, código 500, a recuperação/consolidação das aprendizagens 

será realizada ao longo do ano letivo agregando-se os conteúdos lecionados no ano 

transato, durante o período de confinamento, com conteúdos análogos do ano de 

escolaridade atual. Considerou-se que esse seria o método mais adequado já que os 

conteúdos ministrados no ano anterior constituem pré-requisitos essenciais à 

compreensão dos conteúdos do ano presente, aos quais foram agregados. 

Inicia-se com a realização de um diagnóstico que permita aquilatar das diferentes 

necessidades dos alunos. Com base nos resultados obtidos será, então, feita uma seleção 

criteriosa das estratégias adequadas a cada aluno/dificuldade e desenvolvidas 

metodologias de trabalho diversificadas que podem ser apontadas apenas a um aluno, a 

um grupo de alunos ou à turma no seu todo. É essencial prever atividades de avaliação que 

permitam, não só, informar o aluno dos resultados que vai obtendo, como alterar o plano 

previamente gizado se, em qualquer altura, se verificar a não adequação às dificuldades a 

debelar. 

Sempre que se considere uma mais-valia e se adeque à aprendizagem a recuperar e/ou a 

consolidar, a utilização de plataformas de ensino à distância, como o MS Teams, deve ser 

utilizada, rentabilizando os ensinamentos que professores e alunos adquiriram com a sua 

utilização durante o período de ensino à distância. 
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RECUPERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DAS APRENDIZAGENS [7.º ANO] 

Durante o período de confinamento no 6.º ano de escolaridade foram lecionados os 

seguintes temas: 

 Isometrias no plano [GEOMETRIA] 

 Números racionais [NÚMEROS E OPERAÇÕES] 

 Organização e tratamento de dados [ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS] 

DOMÍNIO 
TEMA 

CONTEÚDOS 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

ALG(1) 
(1.º Per.) 

 Números racionais 

Comparar e ordenar números inteiros, em contextos diversos, 
com e sem recurso à reta numérica. 

Adicionar e subtrair números inteiros recorrendo ao cálculo 
mental e a algoritmos e fazer estimativas plausíveis. 

GM(2) 
(3.º Per.) 

 Isometrias no plano 

Identificar e construir o transformado de uma dada figura através 
de isometrias (reflexão axial e rotação) e reconhecer simetrias de 
rotação e de reflexão em figuras, em contextos 
matemáticos e não matemáticos, prevendo e descrevendo os 
resultados obtidos. 

Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas 
propriedades e nas relações entre os seus elementos e fazer 
classificações explicitando os critérios utilizados. 

OTD(3) 
(3.º Per.) 

 Organização e tratamento de dados 

Recolher, organizar e representar dados recorrendo a tabelas de 
frequência absoluta e relativa, diagramas de caule-e-folhas e 
gráficos de barras, de linhas e circulares, e interpretar a 
informação representada. 

Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de 
dados em contextos familiares variados e utilizar medidas 
estatística (média, moda e amplitude) para os interpretar e 
tomar decisões. 

(1) Inicia o tema “Números Racionais” do 7.º ano no 1.º Período. 
(2) Inicia o tema “Semelhanças” do 7.º ano no 3.º Período. 
(3) Inicia o tema “Tratamento de Dados” do 7.º ano no 3.º Período. 
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RECUPERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DAS APRENDIZAGENS [8.º ANO] 

Durante o período de confinamento no 7.º ano de escolaridade foram lecionados os 

seguintes temas: 

 Equações do 1.º grau [ÁLGEBRA] 

 Semelhanças [GEOMETRIA E MEDIDA] 

 Tratamento de dados [ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS] 

DOMÍNIO 
TEMA 

CONTEÚDOS 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

GM(1) 
(1.º Per.) 

 Noção de semelhança 
 Teorema de Tales 
 Semelhança de triângulos 

Utilizar os critérios de igualdade e de semelhança de triângulos na 
sua construção e na resolução de problemas, em contextos 
matemáticos e não matemáticos. 

Resolver problemas usando ideias geométricas em contextos 
matemáticos e não matemáticos, concebendo e aplicando 
estratégias de resolução, incluindo a utilização de tecnologia, e 
avaliando a plausibilidade dos resultados. 

Utilizar os critérios de igualdade e de semelhança de triângulos na 
sua construção e na resolução de problemas, em contextos 
matemáticos e não matemáticos. 

ALG(2) 
(2.º Per.) 

 Noção de equação 

 Resolução de equações 

Reconhecer, interpretar e resolver equações do 1.º grau a uma 
incógnita (sem denominadores) e usá-las para representar 
situações em contextos matemáticos e não matemáticos. 

OTD(3) 
(3.º Per.) 

 Medidas de localização. 

Recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes 
representações e interpretar a informação representada. 

Analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados 
recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas (mediana, 
média, moda) e reconhecer o seu significado no contexto de uma 
dada situação. 

(1) Inicia o tema “Teorema de Pitágoras” do 1.º Período. 
(2) Inicia o tema “Equações e Sistemas de Equações” no 2.º Período. 
(3) Inicia o tema “Diagrama de Extremos e Quartis” no 3.º Período. 
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RECUPERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DAS APRENDIZAGENS [9.º ANO] 

Durante o período de confinamento no 8.º ano de escolaridade foram lecionados os 

seguintes temas: 

 Monómios e polinómios [ÁLGEBRA] 

 Equações e sistemas de equações [ÁLGEBRA] 

 Diagramas de extremos e quartis [ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS] 

DOMÍNIO 
TEMA 

CONTEÚDOS 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

GM(1) 
(1.º Per.) 

 Área da superfície de uma pirâmide. 
Volume da pirâmide 

 Área da superfície de um cone. 
Volume do cone 

Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de áreas da 
superfície e de volumes de sólidos, incluindo pirâmides e cones, e 
usá-las na resolução de problemas em contextos matemáticos e 
não matemáticos. 

FSS(2) 
(2.º Per.) 

 Gráfico de uma função linear 
 Gráfico de uma função afim 
 Equação de uma reta dados dois 

pontos ou um ponto e o declive. 
Equação de uma reta vertical 

 Funções e gráficos em contextos 
diversos 

Reconhecer uma função em diversas representações, e 
interpretá-la como relação entre variáveis e como 
correspondência unívoca entre dois conjuntos, e usar funções 
para representar e analisar situações, em contextos matemáticos 
e não matemáticos 

ALG(3) 
(3.º Per.) 

 Soma de monómios. 
 Produto de monómios. 
 Soma de Polinómios. 
 Produto de polinómios. 
 Casos notáveis da multiplicação de 

binómios. 
 Fatorização de polinómios. 
 Lei do anulamento do produto. 
 Resolução de equações incompletas 

do 2.º grau. 

Efetuar operações com polinómios (adição algébrica e 
multiplicação) e reconhecer e utilizar casos notáveis da 
multiplicação de binómios. 

Reconhecer, interpretar e resolver equações do 1.º grau e do 2.º 
grau, incompletas, a uma incógnita e usá-las para representar 
situações em contextos matemáticos e não matemáticos. 

Resolução de equações do 2.º grau completas recorrendo aos 
casos notáveis 

OTD(4) 
(3.º Per.) 

 Medidas de dispersão 
 Quartis 
 Diagramas de extremos e quartis. 

Amplitude Interquartis 
 Resolução de problemas 

envolvendo conhecimento 
estatístico 

Recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes 
representações, incluindo o diagrama de extremos e quartis, e 
interpretar a informação representada. 

Analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados 
recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas (mediana, 
quartis, amplitude interquartis, média, moda e amplitude) e 
reconhecer o seu significado no contexto de uma dada situação. 

(1) Inicia o tema “Distâncias. Áreas e Volumes de Sólidos” no 1.º Período. 
(2) Inicia o tema “Funções Algébricas” no 2.º Período. 
(3) Inicia o tema “Equações do 2.º Grau” no 3.º Período. 
(4) Inicia o tema “Histogramas e Probabilidades” no 3.º Período. 
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ÚLTIMAS NOTAS 

Estamos certos de que com a concretização deste plano se conseguirá colmatar as lacunas 

no processo de aquisição de conhecimentos e debelar as dificuldades de aprendizagem 

que, pela certa, uma parte significativa dos nossos alunos sentiu durante o tempo de 

confinamento e ensino à distância. 

Para o cumprimento integral do Plano de Atuação, não sendo necessário um alinhamento 

dos astros, é, no entanto, indispensável a verificação de algumas premissas sem as quais o 

mesmo estará votado ao fracasso. A primeira, e porventura a mais a importante, é que os 

principais atores (professores e alunos) se revejam nele. Mas há outros fatores que não 

assumindo, talvez, a relevância daquele, estamos em crer que se revestem de capital 

importância para a consecução do Plano: o Centro de Apoio à Aprendizagem, permitindo 

um ensino mais direcionado para um aluno ou um pequeno grupo de alunos; as 

Coadjuvações e Assessorias pelo apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem cuja 

debilidade impediu o seu acesso ao conhecimento, durante o tempo de confinamento; as 

Tutorias pelo acompanhamento atento e próximo de um aluno ou grupo de alunos 

procurando melhorar o seu desempenho e competências pessoais; a Mentoria entre pares 

pela promoção de competências de relacionamento pessoal, interpessoal e académico; o 

Serviço de Psicologia e Orientação e a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

pela deteção precoce de problemas suscetíveis de colidir com o normal desenvolvimento 

intelectual do aluno. 

Parafraseando Arquimedes, talvez a inteligência mais luminosa que o mundo já viu, 

diríamos: dêem-nos o que vos pedimos e recuperaremos os nossos alunos! 

 

 

Grupo Disciplinar de Matemática [500] 

setembro de 2020 

 

 


