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 Grupo Parlamentar 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão 

Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura  

Senhor Deputado Ribeiro e Castro 

 

S. Bento, 17 de abril de 2013 

 

Assunto: Requerimento para a audição de associações ligadas ao ensino da matemática 

no âmbito da proposta do governo para o ensino de matemática no próximo 

ano letivo 

 

O Ministério da Educação e Ciência anunciou um novo programa de matemática para 

aplicar no próximo ano letivo. Surge apenas 3 anos após a última reforma a ser aplicada 

de forma generalizada na escolaridade básica. O programa anterior, é importante 

relembrar, esteve em vigor durante 18 anos, entre 1990 e 2008. A imposição do ministro 

da educação surge numa altura em que a reforma que entrou em vigor no ano letivo 

2009-2010 começava a apresentar os resultados pretendidos na consolidação de 

aprendizagens, tendência que já era possível aferir pelos mais importantes estudos 

internacionais. É de relembrar que a última reforma, apesar das críticas que se lhe 

possam apontar, sustentou-se numa análise e estudos concretos do que deve ser o 

ensino, um trabalho que este governo se recusou a fazer aquando da primeira alteração 

das metas curriculares de matemática, alteração cujos custos continuam sem ser do 

domínio público e cujo falhanço suscitam esta nova reforma.  

As críticas públicas, de associações de pais e professores bem como de associações 

dedicadas ao ensino e pedagogia da matemática, são um sinal claro de que este 

programa carece de um mínimo de consenso na sociedade e nas escolas. E são um sinal 
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também da forma como o governo tem implementado as suas ideias, sem qualquer 

discussão e sem ouvir ninguém.   

O Bloco de Esquerda requer por isso a audição na comissão das seguintes entidades: 

Associação para a Educação Matemática Elementar; Associação de Professores da 

Matemática.  

 

O Deputado do Bloco de Esquerda, 

Luís Fazenda 

 


