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O trabalho apresentado baseia-se no tratamento estatístico das respostas a um questionário 

aplicado a 58 alunos do ensino básico. 

Das respostas, 48% corresponde a alunos do sexo masculino e 52% a alunas. 31% dos alunos 

que responderam ao questionário frequentam o 7º ano de escolaridade, 38% o oitavo ano e 

31% o nono ano. 

 
Achas importante que a aula de estudo acompanhado seja atribuída à Matemática?  
 
Quanto à importância para a melhoria dos resultados do facto da aula de estudo 

acompanhado ser atribuída à Matemática, 79% dos inquiridos responde afirmativamente. 21% 

acha que não. 

De que tipo de apoio tens beneficiado? 

A maior dos alunos afirma ter beneficiado das sessões de estudo, mas um número ainda 

significativo refere as fichas de ampliação de conhecimentos e/ou superação de dificuldades. 

O blogue do Plano da Matemática e as assessorias também merecem a referência de uma 

parte importante dos inquiridos. 

Assessorias (Avaliação de 1 a 5) 

24% dos alunos avalia com cinco as assessorias como estratégia para a melhoria dos 

resultados; 20% dá nota quatro e 39% dos alunos dá nota três. 

Sessões de estudo (Avaliação de 1 a 5) 

Quanto às sessões de estudo, 44% dos alunos dá a avaliação máxima, 38% dá nota quatro e 

apenas 13% avalia com três. 
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Aluno cooperante (Avaliação de 1 a 5) 

24% dos inquiridos dá nota máxima a esta estratégia (aluno cooperante), mas a maioria (43%) 

dá nota quatro. 

Fichas de ampliação de conhecimentos (Avaliação de 1 a 5) 

É a estratégia que merece melhor avaliação por parte dos alunos: 51% avalia com a nota 

máxima e cerca de 26% dá nota quatro. 

Blogue do Plano da Matemática (Avaliação de 1 a 5) 

34% dos alunos avaliam o blogue com a nota máxima, 24% com nota quatro e 27% com nota 

três. 

Obs.: As fichas de ampliação de conhecimentos e as sessões de estudo revelam-se as 

estratégias preferidas dos alunos para melhorarem os seus resultados. 

 

Quando se pede aos alunos para dizerem o que tornaria melhor o Plano da Matemática, 

referem, entre outras:  

- mais fichas de trabalho;  

- mais professores para tirarem dúvidas;  

- melhor comportamento e mais cooperação dos alunos ;  

- mais explicações da matéria;  

- mais jogos didácticos;  

- não haver 2 aulas seguidas de Matemática. 

Quando se pergunta qual é a melhor coisa do Plano da Matemática, a opinião dos alunos é:  

- a quantidade de fichas;  

- haver mais do que um professor na sala de aula;  

- as sessões de estudo;  

- a disponibilidade e simpatia das professoras;  

- os campeonatos com os jogos;  

- o bom acompanhamento;  

- o esclarecimento de dúvidas. 
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Na questão: Das actividades seguintes, assinale aquelas em que acha que o seu educando 

tem vindo a participar e a tirar proveito. 

50% das respostas vão para o Estudo Acompanhado e 24% vão para as Sessões de Estudo. 

As actividades mais assinaladas pelos Enc. de Educação na questão 5: Das actividades 

seguintes, assinale aquelas em que acha que o seu educando tem vindo a participar e a tirar 

proveito, são em maioria o Estudo Acompanhado, seguido das Sessões de Estudo com 24% 

(16 indicações). Sobre as Aulas de Recuperação e das Actividades Extracurriculares, com 8 e 9 

indicações, respectivamente, constituem as menos participadas e a tirar proveito pelos seus 

educandos. No que respeita à questão 6, os Enc. de Educação consideram que os seus 

educandos consultam o blogue do Plano da Matemática, respondendo 42% (15 respostas 

afirmativas), enquanto que a maioria não acha que os seus educandos o consultem, 58% (21 

respostas negativas). 

Em que medida considera que o seu educando beneficia do Plano da Matemática? 

Nesta questão os Enc. de Educação consideram na sua maioria 51% (18 respostas), que o seu 

educando foi bastante beneficiado com este plano, seguido de 23% (8 respostas) as escalas de 

muito e de suficiente. Dos questionários entregues, apenas um dos Encarregados de Educação 

respondeu negativamente a esta escala, considerando que em nada beneficiou o seu 

educando, e outro não assinalou qualquer opção de resposta. 

No que concerne à questão 8: “Qual acha ser o impacto deste Plano da Matemática nos 

resultados do seu educando?” grande parte dos Encarregados de Educação acha que este tem 

um impacto positivo, porque contribui para a melhoria dos resultados na disciplina de 

Matemática, e tem motivado os seus educandos para a compreensão e estudo dos conteúdos 

desta disciplina. Um dos Enc. Educação respondeu que não se nota este impacto porque o seu 

educando é bom aluno, e dois não responderam à questão. Nos 36 questionários recebidos 

(dos 40 distribuídos), nos quais 33 responderam afirmativamente a esta questão, pode-se 

considerar que os Encarregados de Educação manifestaram uma grande satisfação e deram 

muita importância a este plano de apoio aos alunos no âmbito da disciplina de Matemática. 

 


