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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 em trabalho 
autónomo), 2 créditos 

 
Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 110, 230 e 500 

 
Formador(es) 
Inês Bernardo 

 
Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 

 
Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
A colaboração é uma estratégia fundamental para se 
conseguir ultrapassar os problemas que emergem nas 
nossas escolas, que dificilmente se conseguirão 
resolver se forem enfrentados individualmente (Boavida 
& Ponte, 2002). Trata-se de uma estratégia que se tem 
afirmado no mundo da educação cujo contributo no 
desenvolvimento de projetos se tem revelado 
fundamental (Boavida & Ponte, 2002). 
A colaboração e colegialidade são fundamentais para a 
implementação de reformas curriculares de forma 
eficaz, pois “ambas se tornaram na chave da mudança 
educativa” (Hargreaves, 1998, p. 211). Hargreaves 
sustenta ainda que o fracasso de muitas das iniciativas 
de desenvolvimento curricular se deve, em parte, à 
ausência de relações colegiais de trabalho, pois a 
confiança que decorre da partilha e do apoio colegial 
conduz a uma maior disponibilidade para fazer 
experiências e para correr riscos e, com estes, a um 
empenhamento dos docentes num aperfeiçoamento 
contínuo. (Hargreaves, 1998, p. 209). 
Estando os professores a implementar o novo PMEB - 
Programa de Matemática do Ensino Básico, desde o 5.º 
ao 9.º ano, faz sentido criar o espaço desta oficina de 
formação, experimentando soluções de trabalho 
colaborativo capazes de amplificar os efeitos positivos 
das necessárias mudanças de práticas que terão que 
ocorrer na sala de aula. 
 
Efeitos e produzir:  
Mudança de práticas, procedimentos ou materiais 
didáticos 
• Desenvolver uma cultura de reflexão sobre as práticas 
do professor dentro e fora da aula; 
• Desenvolver uma cultura de colaboração profissional 
entre professores de Matemática onde haja lugar à 
partilha de e experiências/recursos/saberes;  
• Atualizar e aprofundar o conhecimento didático dos 
professores quando implementam o novo PMEB; 
• Atualizar e aprofundar conhecimentos sobre a 
dinâmica da aula de Matemática; 

• Promover a articulação curricular entre os diferentes 
ciclos; 
• Estimular a mudança de práticas no processo de 
ensino e aprendizagem da Matemática;  
• Promover o desenvolvimento profissional dos 
professores. 
 
Conteúdos da ação 
• Apresentação de um estudo realizado junto de 
professores que trabalharam colaborativamente no 
desenvolvimento do Plano de Matemática II de uma 
escola. 
• Análise/discussão de textos relativos ao trabalho 
colaborativo. 
• Dinâmica da aula de Matemática (modos de trabalho; 
fases da aula). 
• Gestão curricular. 
• Planificação em colaboração (planificação de um 
tópico). 
• As tecnologias na implementação do novo programa. 
• Relato de parte de um estudo realizado em contexto 
de sala de aula que envolve a colaboração em sala de 
aula. 
• Análise de textos sobre colaboração em sala de aula – 
assessorias. 
• Partilha, de forma reflexiva, de planos de aula e sua 
implementação. 
 
Metodologias 
Sessões presenciais - Prevê-se que as 25 horas sejam 
ocupadas em sessões teórico/práticas. Como 
metodologia de trabalho, acontecerão momentos de 
trabalho em grande grupo, momentos de trabalho em 
subgrupos, havendo espaço para o 
debate/reflexão/produção e/ou análise crítica de 
materiais. A formadora disponibilizará aos formandos 
alguns documentos de apoio e alguns exemplos de 
utilização dos recursos/materiais na sala de aula, 
refletindo como podem intervir no processo 
ensino/aprendizagem da Matemática. Os formandos 
explorarão recursos/materiais para o 
ensino/aprendizagem da Matemática com base nos 
conteúdos abordados pela formadora. Pretende-se que 
desenvolvam competências na utilização e análise 
crítica destes recursos, assim como na produção de 
materiais de apoio às suas aulas. A formadora 
proporcionará a reflexão e discussão conjunta sobre as 
potencialidades, aplicabilidade e execução desses 
materiais em sala de aula.  
Trabalho autónomo fora das sessões presenciais de 
formação - Os formandos na componente de trabalho 
autónomo farão a leitura dos textos propostos. No 
trabalho autónomo os formandos darão continuidade à 
planificação em colaboração encetada na OF e que 
implementem algumas das aulas planeadas. Os 
formandos implementarão duas aulas em assessoria 
(assessoria reciproca), se possível. Elaboração de um 
portefólio reflexivo ao longo da oficina. 
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Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações 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: a qualidade da 
participação no contexto dos objetivos a produzir (70%); 
qualidade do relatório de reflexão crítica individual 
(30%). Para cada critério de avaliação é definida uma 
escala qualitativa de 5 níveis e uma escala quantitativa, 
em percentagem, afeta a esses níveis.  
 
Para mais esclarecimentos sugere-se a consulta do 
Sistema de Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º 
do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, 
disponível no nosso sítio da Internet. 
 
A avaliação da ação 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. 
 


