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Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 15 horas, 0,6 créditos 
 

Público-alvo 
Professores do EB – 1º Ciclo (Grupo de recrutamento 
110) 
 

Formador(es) 
A indicar 
 

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

Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
Através do Despacho n° 17169/2011, de 23 de 
dezembro, foi revogado o Currículo Nacional do Ensino 
Básico - Competências Essenciais, sendo substituído 
pelo Despacho n° 5306/2012, de 18 de abril, que 
decreta que o desenvolvimento do ensino passe a ser 
orientado por Metas Curriculares. Cabe às Metas 
Curriculares esclarecer e definir quais os conhecimentos 
e as capacidades a adquirir pelos alunos, colocando em 
evidência o que nos novos programas deve ser objeto 
de ensino. Esse facto tem o dom de transformar as 
Metas num documento de referência para todos os 
profissionais do ensino, definindo claramente o que 
ensinar, que tipo de aprendizagem se espera que os 
alunos adquiram e o que deve ser avaliado, tanto 
interna como externamente. 
Sendo a sua implementação de caráter obrigatório, é 
fundamental que os professores possam usufruir de 
formação específica nesta área, o que, sem dúvida, lhes 
permitirá um conhecimento formal intelectualizado, 
sempre com o propósito de melhorar o seu desempenho 
profissional e, em consequência, o êxito escolar dos 
nossos alunos. 
 

Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
• Melhorar as práticas pedagógicas e as aprendizagens; 
• Obter efeitos nas práticas pedagógicas, alterando 
metodologias aplicadas. 
• Compreender o papel das Metas Curriculares da 
Matemática, articuladas com o programa, na construção 
consistente e coerente do conhecimento. 
• Debater estratégias potenciadores do gosto pela 
redescoberta das relações e dos factos matemáticos. 
• Integrar os avanços metodológicos que a didática da 
Matemática tem conhecido. 
• Refletir sobre as práticas desenvolvidas. 
• Elaborar materiais diversos, facilitadores da prática 
letiva. 
 

Conteúdos da ação 
l. Metas Curriculares de Matemática no Ensino Básico 
Conhecer os princípios da sua elaboração. 
Características. Estrutura do Programa; Objetivos e 
conteúdos (estrutura; descritores; descritores e 

linguagem; a calculadora). Organização e tratamento de 
dados (alterações; alguns exemplos).  
 

II. Domínio Geometria e Medida 
Subdomínios; Objetivos gerais; Descritores;  Exemplos 
/atividades. 
 

III. Domínio Organização e Tratamento de Dados 
Subdomínios; Objetivos gerais; Descritores; Exemplos 
/atividades. 
 

IV. Domínio Números e Operações 
Subdomínios; Objetivos gerais; Descritores; Exemplos 
/atividades. 
 

V — Domínio Números e Operações – Algoritmos 
Subdomínios; Objetivos gerais; Descritores; Exemptos 
/atividades. 
 
Metodologias 
Haverá sessões teórico-práticas onde se efetuará em 
grande grupo, a abordagem das temáticas,  
fundamentando a ação pedagógico/didática a realizar 
nos diferentes domínios da Matemática e se procederá 
à apresentação/seleção e elaboração de materiais 
didáticos, tendo em vista a sua aplicação em contexto 
de sala de aula. 
 

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 e a 
qualidade do trabalho individual final.  
 

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. 
 


