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Vidas interrompidas - um olhar sem muros
Cordeiro1, Joana; Mateus2, Maria do Nascimento 
1joanacfm_cordeiro@hotmail.com, ESE, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal
2mmateus@ipb.pt, ESE, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal

Resumo
Este projeto de intervenção socioeducativa foi realizado no Estabelecimento Pri-

sional de Izeda e tem como objetivo geral dotar os reclusos participantes de instru-
mentos necessários para o regresso à sociedade e à eventual procura de emprego, trei-
nando competências pessoais e sociais. Foram utilizadas como estratégias o trabalho 
individual, o trabalho de grupo, dinâmicas de grupo, role playing e meios audiovisuais. 
Este projeto envolveu onze participantes, foi implementado em dezassete sessões, de 
janeiro a abril de 2015. As atividades foram divididas em três grupos. O primeiro grupo 
composto por nove sessões abordou três temáticas, Sentimentos, O mundo do crime 
e Solidariedade. O segundo grupo debruçou-se sobre O mundo do trabalho, com cinco 
sessões e o terceiro grupo fez referência a Aspetos lúdicos, num total de três 3 sessões. 
A avaliação do projeto foi feita de forma contínua, acompanhando as diferentes fases, 
tendo em conta os objetivos formulados para cada uma das sessões e foi também ava-
liado o produto final. Para o efeito recorreu-se à elaboração e aplicação de instrumen-
tos de recolha de dados, uma entrevista, dois questionários e observação de dinâmica 
de grupo. O projeto permitiu combater o isolamento da reclusão, levar os reclusos a 
repensar a sua vida e a criar dinâmicas de reintegração social.

Enquanto educadora social, dinamizadora deste projeto, mediadora e criadora de 
pontes socioeducativas num grupo privado de liberdade, com regras precisas e uma 
rotina delineada, permitiu a realização de um trabalho onde a tolerância, paciência, con-
fiança e autocontrolo são essenciais para se atingir o sucesso desejado.

Palavras-chave: reclusão; intervenção socioeducativa; inclusão social.

Comunicação matemática: um estudo com alunos do 5.º ano
Costa1, Elisabete; Pires2, Manuel Vara 
1elisabete_costa_87@hotmail.com, ESE, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal
2mvp@ipb.pt, ESE, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal

Resumo
A presente comunicação apresenta um estudo exploratório realizado no âmbito 

do Relatório Final de Estágio do mestrado em ensino do 1.º e do 2.º ciclo do ensino 
básico com o propósito de identificar e analisar aspetos da capacidade de os alunos 
comunicarem matematicamente, através dos registos que produzem. 

A importância da comunicação (matemática) na melhoria das aprendizagens está 
bem sustentada. Tanto a investigação educacional como as práticas da sala de aula têm 
realçado dimensões relevantes para o desenvolvimento das capacidades comunicativas 
dos alunos, como sejam a clarificação do conceito de comunicação, a identificação de 
modelos, tipos e formas de comunicação ou a reflexão sobre a comunicação matemá-
tica na sala de aula.

O estudo segue uma abordagem qualitativa e interpretativa, envolvendo os alunos 
de uma turma do 5.º ano de escolaridade. A recolha de dados foi feita através das res-
postas dos alunos dadas num questionário. A análise dos dados suportou-se em quatro 
categorias definidas previamente (clareza, fundamentação, lógica, profundidade) e em 
três níveis de análise (baixo, médio, elevado).

Através da análise dos registos dos alunos, pode concluir-se que a maioria deles 
revela um nível médio em clareza, oscila entre os níveis baixo e médio em aspetos de 
fundamentação e manifesta níveis baixos em lógica e na profundidade, evidenciando 
algumas dificuldades na justificação e conexão das ideias e dos processos seguidos, na 
coerência dos registos e no domínio de aspetos importantes e essenciais dos tópicos 
matemáticos trabalhados.

Palavras-chave: aprendizagem matemática; comunicação matemática; ensino básico.
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