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Matemática A

Colocado em consulta pública 
no dia 4-11, com prazo de 

discussão até 2-12

Não é ainda conhecida a versão final


APM promoveu um debate no dia 20-11



Sem explicação razoável
! Alterações propostas não se baseiam em quaisquer 

estudos do que aconteceu nas escolas secundárias 
portuguesas desde 2003 (nem anteriormente)

!   Na proposta são ignorados os estudos internacionais 
(PISA, TIMSS)

! Os países da Ásia deixam de ser referência, 
desaparecendo da bibliografia

! Os ‘Common Core Standards’ americanos, que são 
citados, não têm qualquer semelhança com a proposta 
de novo programa de Matemática A



Matemática A ignora a 
realidade

! Matemática: “os programas devem ser construídos em 
função dos conhecimentos e capacidades 
fundamentais (...) cabendo ao sistema educativo, às 
escolas, aos professores e aos próprios alunos 
mobilizarem-se para cumprir esse objetivo.” (JL, 
13-11-2013)



A aplicação da proposta 
será um desastre inevitável
•  Porque está mal estruturada (sem temas transversais)

•  Porque é demasiado abstrata

•  Porque é demasiado extensa

•  Porque contém conteúdos inadequados para este ciclo

•  Porque começará a ser aplicada sem que os alunos 
que entram no 9º ano em 2015 tenham tido os novos 
programas do Ensino Básico



A aplicação da proposta 
será um desastre inevitável
•  Como provar?

•  Comparação com países bem cotados nos estudos 
internacionais

•  Como justificar que vamos fazer diferente de todos os 
outros países? 

•  Como justificar que nenhuma das novidades da 
proposta tenha sido experimentada?



Temas transversaistransversais



República da Coreia"
(Coreia do Sul)
Curriculum 2007



Demasiado abstrata
•  “Os autores, certamente nada versados nestes 

assuntos, decidem abordar o tema de um ponto de 
vista excessivamente formalista, sem se aperceberem 
nem do verdadeiro papel desse formalismo nem do 
contexto em que se revela necessário. E, quando não 
estão entretidos com este devaneio, ocupam-se com a 
redução da lógica formal ao papel de uma abreviatura, 
assassinando-a assim duplamente.”

•  Parecer do Prof. António Fernandes (DM, IST)



República da Coreia"
(Coreia do Sul)
Curriculum 2007





Bélgica!
“COMPETENCES TERMINALES ET SAVOIRS REQUIS en 
MATHEMATIQUES” (1999) 



França:"
“Classe terminale de la série 
scientifique” (2011)



Extensão da proposta



Temas novos – 10º ano
LTC10: “Reflexividade e transitividade da implicação e 
da equivalência; simetria da equivalência”
LTC10: “Propriedades comutativa, associativa, de 
existência de elemento neutro e de elemento 
absorvente e da idempotência da disjunção e da 
conjunção e propriedades distributivas da conjunção 
em relação à disjunção e da disjunção em relação à 
conjunção;”

!   LTC10: “Resolução de problemas envolvendo 
operações lógicas sobre proposições”



Temas novos – 10º ano

!   LTC10: “Condições e Conjuntos: Propriedades 
comutativa, associativa, de existência de elemento 
neutro e elemento absorvente e da idempotência da 
união e da interseção e propriedades distributivas da 
união em relação à interseção e da interseção em 
relação à união”



Temas novos – 10º ano

!   ALG10: “Racionalização de denominadores”
!   GA10: “Definição de elipse e respetiva equação 

cartesiana reduzida; relação entre eixo maior, eixo 
menor e distância focal; Inequações cartesianas de (...) 
partes internas de elipses;”



Temas novos – 10º ano
!   GA10: “Relações de equivalência, partições e vetores

!   - Produtos cartesianos de conjuntos;

!   - Relações binárias e relações de equivalência; classes 
de equivalência, conjuntos-quociente e partições;

!   - Formas geométricas, comprimentos, direções, 
amplitudes e vetores enquanto classes de equivalência;

!   - Resolução de problemas envolvendo relações de 
equivalência e partições de conjuntos.”



Temas novos – 10º ano

!   GA10: “Propriedades algébricas das operações com 
vetores;

!   - Base canónica do espaço vetorial dos vetores de um 
plano munido de um referencial ortonormado e 
coordenadas de um vetor; combinação linear de 
vetores;”

!   GA10: “Equações paramétricas de uma reta;”



Temas novos – 10º ano

FRVR10: “Generalidades acerca de funções:

- Restrições de uma função;

!   - Imagem de um conjunto por uma função;

!   - Funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas;

!   - Função inversa de uma função bijetiva.”



Temas novos – 10º ano
!   EST10: “Sinal de somatório; tradução no formalismo 

dos somatórios das propriedades associativa e 
comutativa generalizadas da adição e distributiva 
generalizada da multiplicação em relação à adição;”

!   EST10: “Percentil de ordem k; propriedades do 
percentil de ordem k;”

!   EST10: “Simulação Monte Carlo

!   - Simulação de experiências aleatórias por recurso a 
algoritmos geradores de números pseudo-aleatórios;

!   - Propriedades inferenciais da média com recurso à 
simulação Monte Carlo;”



•  lei dos senos e dos cossenos, 

•  funções trigonométricas inversas, 

•  osciladores harmónicos, 

•  desigualdade de Cauchy-Schwarz, 

•  supremos e ínfimos, 

•  teorema de Lagrange e de Rolle

Temas novos



•  continuidade da função inversa, 

•  Teorema de Weierstrass, 

•  derivada da função inversa, 

•  equações diferenciais, 

Temas novos



• primitivas, 

• cálculo integral, 

• teorema fundamental do cálculo integral, 

•  fórmula de Barrow e teorema da média;

Temas novos



10º ano: ano mártir

! Lógica Matemática, formalismo das classes de 
equivalência

!   Antecipação de temas de anos seguintes

!   Temas novos

!   Ignorados os problemas da transição: módulo inicial 
não foi substituído por nada equivalente ou melhor



Temas antecipados para o 
10º ano
!   ALG10: Radicais (11º ano)

!   FRVR10: “Função injetiva; Função inversa” (11º ano)

!   FRVR10: “Sentido da concavidade do gráfico de uma 
função real de variável real” (12º ano)

!   FRVF10: “As funções RQ e RC enquanto funções 
inversas” (11º ano)



Temas inadequados



Temas inadequados



A aplicação da proposta 
será um desastre inevitável
•  Porque está mal estruturada (sem temas transversais)

•  Porque é demasiado abstrata

•  Porque é demasiado extensa

•  Porque contém conteúdos inadequados para este ciclo

•  Porque começará a ser aplicada sem que os alunos 
que entram no 9º ano em 2015 tenham tido os novos 
programas do Ensino Básico



!   “Making Mathematics Count” (The report of Professor 
Adrian Smith’s Inquiry into Post-14 Mathematics 
Education, February 2004)

consequência: fuga à Mat A!



Conclusão

! Será um desastre (como foi o programa do 12º ano 
nos anos 80)!

! Quando começar a ser “amputado” não faltarão 
desculpas (sobre o sistema, os professores, os alunos, 
os pais e o País!), nunca sobre o programa!

!   No final teremos uma “manta de retalhos” incoerente 
como foram os programas dos anos 80 (do básico, do 
secundário e do 12º ano): o M.E. não tem memória!!!


