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Modalidade / Horas 
Oficina, 50 horas 
 
Público-alvo 
Professores do grupo de recrutamento 230 
 
Formador(es) 
Irene Pinto 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Junho - 3, 17, 25 das 18,45-20.45h   Julho - 1, 
7, 9, 14, 16 das 10.00-12.00h e 21 e 23 das 10.00-
12.30h (As sessões em falta serão marcadas por acordo 
entre formador e formandos).  Prazo limite de inscrição - 
29 de Abril. Local - ES Padrão da Légua - Lab 
Matemática. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
A Matemática tem assumido ao longo do tempo uma 
relevância cada vez maior na estrutura curricular das 
disciplinas escolares. A sua linguagem proporciona uma 
melhor compreensão do mundo e o recurso aos seus 
instrumentos permite a resolução de problemas simples. 
A sua regular utilização estimula a criatividade e o 
espírito crítico. 
Paralelamente, a Matemática é uma das disciplinas que 
apresenta resultados mais preocupantes por parte dos 
alunos e onde se registam dos mais baixos índices de 
motivação face às aprendizagens.  
Nos últimos anos, tem-se assistido a um forte 
investimento na melhoria das condições de ensino da 
disciplina, tanto ao nível da formação de professores, 
como dos recursos materiais disponibilizados. As 
escolas têm-se empenhado na elaboração de projectos 
que sejam capazes de modificar a situação actual, 
faltando, porém, realizar um trabalho muito importante 
ao nível da ligação de todo este processo.  
A experimentação de actividades inovadoras e o recurso 
a materiais manipuláveis proporcionam situações de 
aprendizagem efectiva, contribuindo para o 
desenvolvimento progressivo de raciocínios lógicos e/ou 
abstractos. 
A utilização de meios informáticos diversificados 
contribui decisivamente para um maior sucesso na 
aquisição de competências e na compreensão de 
conceitos e relações.  
 
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didácticos 
- Realização de actividades experimentais e elaboração 
de materiais didácticos para utilização na sala de aula.  
- Recurso a meios informáticos que permitam a 
apresentação de conteúdos de uma forma organizada e 
motivadora, promovendo a interacção dos alunos com 

situações estimulantes para o desenvolvimento do 
raciocínio lógico-matemático. 
 
Conteúdos da acção 
1. Organização da informação (recurso a algoritmos e 
esquemas de raciocínio). 
2. Operações, propriedades e operadores. 
3. Materiais inovadores, estratégias inovadoras – 
aplicações ao programa de Matemática do 2º ciclo. 
4. Aplicações informáticas para utilização numa aula de 
Matemática. 
 
Metodologias 
A metodologia a adoptar será essencialmente prática. 
No entanto, existirão sessões informativas onde o 
diálogo como troca de saberes e experiências será uma 
constante.  
Os participantes trabalharão em regime de trabalho 
autónomo e presencial. Serão planeados, produzidos e 
experimentados materiais didácticos.  
Os formandos avaliarão o seu trabalho havendo, 
portanto, sessões de reflexão e avaliação de resultados. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes. Os critérios de 
avaliação a utilizar são: assiduidade; qualidade da 
participação no contexto dos objectivos / efeitos a 
produzir; qualidade do trabalho individual, relatório de 
reflexão crítica ou relatórios de progresso. Para cada 
critério de avaliação é definida uma escala qualitativa de 
5 níveis e uma escala quantitativa, em percentagem, 
afecta a esses níveis. A média dos resultados obtidos 
nos três critérios de avaliação constitui o valor médio de 
desempenho que é depois traduzido numa classificação 
quantitativa final. 
A avaliação da acção é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 
Inscrições online  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/candidatura.htm  
(Preenchimento do boletim online e envio directo via correio 
electrónico. Esta funcionalidade está disponível para os 
utilizadores em computadores com um gestor de correio activo, 
do tipo Outlook ou Outlook Express). 
 
Transferir boletim de candidatura  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/boletimcandidatura.doc 
(Transferência do boletim de candidatura, em formato .doc de 
MS Word, versão 97-2003, preenchimento e envio anexo a 
uma mensagem para cfaematosinhos@mail.telepac.pt ). 


