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     O Centro de Apoio à Matemática na Engenharia (CeAMatE) é um

projeto que apoia alunos na aprendizagem da Matemática.  

   A maioria dos alunos,  principalmente no ensino secundário,

revelam muitas dif iculdades na discipl ina de Matemática,  mas para

prosseguirem os estudos no Ensino Superior necessitam de trabalhar

vários conhecimentos essenciais.  Assim, surgiu o CeAMatE que

desenvolve estratégias de ensino e aprendizagem para que os alunos

ultrapassem as suas dif iculdades nos conhecimentos básicos e

elementares de Matemática,  essenciais para concluir  com sucesso as

Unidades Curriculares de Cálculo Diferencial  e Integral  lecionadas no

primeiro ano de um curso de Engenharia.  

   Para cada aluno que frequente o CeAMatE,  com caráter não

obrigatório,  é construído um it inerário pedagógico e disponibi l izados

recursos e at ividades que visam a superação das suas dif iculdades.

Para que este apoio seja adequado a cada aluno, disponibi l izamos o

apoio de uma Professora,  cuja função é orientar o estudo e

esclarecer dúvidas dos alunos.
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Colmatar dif iculdades em Matemática ao nível  dos conhecimentos

base que devem ser desenvolvidos ao longo do ensino secundário;

Beneficiar o processo de ensino-aprendizagem;

Permitir  acompanhar com faci l idade os conteúdos das Unidades

Curriculares de Cálculo Diferencial  e Integral ;

Motivar os alunos para a discipl ina de Matemática e

consequentemente para as Unidades Curriculares de Anál ise

Matemática e Álgebra Linear;

Aumentar o sucesso académico.

    Os objetivos de CeAMatE são:
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Alunos internos ao Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

(ISEC),  que frequentem:

as l icenciaturas em Engenharia;

o Ano Zero;

os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP);

o Curso de Maiores de 23.

Alunos externos ao ISEC,  que pretendam ingressar no Ensino

Superior em cursos que tenham Matemática como discipl ina

principal .

  O CeAMatE foi  desenvolvido com o objetivo de abranger os seguintes

destinatários:
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às terças-feiras das 11h 30min às 13h 30min;

às quartas-feiras das 13h 30min às 19h 30min;

às quintas-feiras das 11h 30min às 13h 30min. 

   Durante o primeiro semestre do presente ano let ivo este projeto

funcionou remotamente,  através da plataforma Colibri ,  com acesso

através das credenciais de cada aluno inscrito.  

   De forma a dar resposta às necessidades de estudantes e candida-

tos de acordo com as suas disponibi l idades,  a sala virtual  do CeAMatE

esteve disponível :
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    No ano let ivo 2020/2021 inscreveram-se,  no

CeAMatE,  60 alunos matriculados na Unidade Curricular

de Anál ise Matemática I  (AMI)  do curso de Engenharia

Informática do ISEC,  através de um questionário,  que

continha dados pert inentes para este projeto:  nome,

curso,  e-mail ,  Matemática que real izou no ensino

secundário e o horário que pretendia frequentar,  sendo

que apenas 37 alunos compareceram, pelo menos uma

vez,  na sala virtual  do CeAMatE (anexo: gráfico 1) .

   Para não haver sobrelotação da sala e o

acompanhamento ser real izado em condições

adequadas cada aluno podia frequentar o CeAMatE uma

ou duas horas por semana, conforme o horário que lhe

era mais favorável .  Além disso,  t inham de permanecer

na sala virtual  com a câmara l igada,  para provarem que

estavam a trabalhar.  

      Todos estes estudantes frequentaram o CeAMatE

com o objetivo de compreender alguns conteúdos de

Matemática A.  Esses conteúdos eram essenciais para

perceberem as primeiras temáticas da Unidade

Curricular AMI.  Além disso,  t iveram a oportunidade de

esclarecer dúvidas pontuais de conteúdos da mesma

Unidade Curricular.
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     Desde o momento que os alunos se inscreviam no

CeAMatE passavam a ter acesso a todas as informações

acerca do funcionamento do projeto,  nomeadamente

acesso à sala virtual  do CeAMatE e à discipl ina

CeAMatE-Alunos na plataforma e- learning  MOODLE,

onde t inham acesso a todos os materiais necessários

para usufruírem dos benefícios do CeAMatE.  Estes

materiais eram usados unicamente durante as sessões

Zoom ,  pelo que fora do horário de funcionamento do

Centro estavam ocultos para os alunos.  

    Na primeira sessão os alunos real izam um teste

diagnóstico (alguns alunos já t inham real izado o teste

na primeira aula de AMI) ,  para averigua o grau de

dif iculdade de cada aluno: básico ou médio.

Posteriormente,  é elaborado, pela professora,  o plano

individual  de trabalho de cada aluno, que f icou

disponível  no MOODLE, na área reservada a cada um. 

   Nas próximas sessões consultam o seu plano de

trabalho e verif icam que tópico/subtópico devem

estudar para superar as suas dif iculdades.  Para que

este apoio seja efetivo recorremos,  nesta fase,  aos

materiais do MOODLE que são as f ichas de trabalho do

Mathcentre  e do Professor Doutor João Ricardo que

explicam e exemplif icam com vários exercícios toda a

matéria necessária,  relat ivamente ao ensino básico e

secundário,  para as Unidades Curriculares de

Matemática de um curso de Engenharia.  As f ichas têm

um percurso orientado por temas e os alunos estudam-

-nas autonomamente e pedem ajuda à professora

sempre que necessário.
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     No f inal  de cada sessão os alunos preenchem um

formulário onde aval iavam o seu desempenho,

mencionando o tema/tópico em que trabalharam, quais

as dif iculdades que encontraram, como tencionam

ultrapassar essas dif iculdades,  indicam a hora de

entrada e de saída e,  por f im, comprometem-se a

indicar o que pretendem estudar na próxima sessão.

Caso tenha f inal izado a temática propõe-se a estudar

outro tema em que sente dif iculdades.  Coube à

professora de apoio verif icar se a hora de entrada e de

saída,  indicadas pelos próprios alunos em cada sessão,

estavam corretas.

    Os temas mais abordados ao longo das sessões

foram os l imites,  as derivadas,  a tr igonometria e as

funções exponenciais e logarítmicas.  Uma vez que 62%

dos alunos que frequentaram o CeAMatE real izaram o

plano individual  de trabalho de grau de dif iculdade

médio (anexo: gráfico 2) .  A maior parte destes

estudantes não se lembrava dos conceitos e outros

estiveram matriculados em Matemática B,  no ensino

secundário,  e não lecionaram vários destes conceitos.  

      Os restantes alunos t inham muitas dif iculdades em

conceitos básicos,  como na resolução de equações,

simplif icação de expressões algébricas,  fatorização de

expressões quadráticas,  entre outros.  Pois,  provinham

de cursos profissionais ou estiveram matriculados em

Matemática Apl icada às Ciências Sociais no ensino

secundário.  

     A part ic ipação no CeAMatE podia ser incluída na

aval iação da discipl ina de AMI,  isto é,  podia substituir

uma pergunta da frequência.  Para o efeito,  todos os
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alunos inscritos no projeto deviam: cumprir  o plano

individual  de trabalho em pelo menos 15 horas e

real izar um teste,  até a data da primeira frequência.    

      A prova teve a cotação de dois valores (constituída

por vinte perguntas de escolha múlt ipla) .  A nota deste

teste foi  divulgada antes da real ização da frequência de

AMI,  de forma a permitir  a decisão de inclusão ou não

da nota na aval iação da Unidade Curricular.  

   Antes de iniciarem o teste pedia-se aos alunos

postura adequada à situação e eram também

informados que não podiam uti l izar calculadora e

consultar formulários ou tabelas matemáticas.  Esta

aval iação certamente não foi  justa para todos os

alunos,  pois os testes onl ine  podem incitar as fraudes

académicas.  

      Dos alunos que frequentaram o CeAMatE,  10 alunos

real izaram o teste que ir ia confirmar a concretização

do trabalho desenvolvido no Centro,  sendo que 90%

destes alunos obtiveram aprovação. Os restantes

alunos inscritos,  não real izaram esta prova,  porque não

possuíam os requisitos necessários.  

     Os alunos do ISEC ao frequentam o projeto CeAMatE

conseguem acompanhar com maior faci l idade os

conteúdos das Unidades Curriculares de Anál ise

Matemática e Álgebra Linear,  pois estão mais bem

preparados à Matemática.  Deste modo, aumentam o

seu sucesso académico e consequentemente diminui a

taxa de abandono dos cursos superiores,

principalmente de Engenharia.  
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Gráfico 2: Plano individual de trabalho dos alunos que frequentaram o CeAMatE, durante o primeiro semestre.
 

Gráfico 1: Número de vezes que cada aluno inscrito frequentou o CeAMatE, durante o primeiro semestre.
 


