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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 30 horas (15 presenciais e 15 em trabalho 
autónomo) 
 

Público-alvo 
Educadores de Infância 
 

Formador(es) 
Técnicas superiores da CMM (Câmara Municipal de 
Matosinhos) 
 

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

Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
A investigação recente no domínio das competências 
matemáticas tem vindo a realçar que as crianças em 
idade pré-escolar possuem amplos conhecimentos 
matemáticos e são capazes de realizar aprendizagens 
de nível complexo e abstrato. Os estudos comprovam 
ainda que os conhecimentos matemáticos são 
preditores do sucesso escolar futuro das crianças. 
Paralelamente às evidências empíricas e após o 
levantamento de necessidades educativas no concelho 
de Matosinhos, é evidente a necessidade de 
proporcionar experiências neste domínio às crianças 
desta faixa etária, de forma serem criados desafios 
suscetíveis de promover o seu desenvolvimento e 
aprendizagem. Considerando a relevância do jardim-de-
infância na promoção das competências matemáticas, 
torna-se essencial formar os educadores/as neste 
domínio, no sentido de encorajar e promover o 
desenvolvimento matemático nas crianças, o que pode 
ser especialmente relevante para as crianças em risco 
de apresentarem dificuldades neste domínio. 
 

Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
No final da oficina de formação os educadores/as 
devem ser capazes de:  
i) identificar os princípios orientadores das teorias 
relacionadas com o desenvolvimento de competências 
matemáticas;  
ii) identificar e reconhecer os conhecimentos 
matemáticos nas crianças;  
iii) planificar, monitorizar e avaliar atividades de 
promoção de competências matemáticas;  
iv) implementar programas de promoção de 
competências matemáticas;  
v) articular as atividades de promoção das 
competências matemáticas com o ambiente familiar das 
crianças;  
vi) construir materiais suscetíveis de promover o gosto e 
as competências matemáticas na educação pré-escolar. 
 

Conteúdos da ação 
1. Promover competências matemáticas no Jardim de 
Infância segundo a proposta de curriculum Big Math for 
Little Kids - princípios estruturantes 

2. Unidade O que são números? 
a. A contagem 
b. A representação do número  
c. A ordinalidade  
d. A estimativa 
3. Unidade Trabalhar com números 
a. Adição 
b. Subtração 
c. Divisão 
d. Multiplicação 
 

Metodologias 
As sessões presenciais incluirão aspetos relevantes 
subjacentes aos domínios abordados e a planificação 
conjunta das atividades a desenvolver em espaços de 
trabalho autónomo, incluindo os objetivos, recursos, 
estratégias, descrição e procedimentos de 
monitorização das atividades.  
Nos espaços de trabalho autónomo, os formandos 
executarão as atividades planificadas no seu contexto 
educativo, com os alunos com quem trabalham, 
avaliando a sua concretização, envolvimento dos alunos 
e ajustamentos que considerem necessário promover. 
Pontualmente e em momentos pré-estabelecidos os 
formadores observação in loco a aplicação das 
atividades. 
As sessões presenciais que se seguem a espaços de 
trabalho autónomo de aplicação das atividades incluirão 
momentos de partilha e de reflexão sobre os resultados 
dessa aplicação. 
 

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; 
qualidade do relatório de reflexão crítica individual. Para 
cada critério de avaliação é definida uma escala 
qualitativa de 5 níveis e uma escala quantitativa.  
 

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. 
 


