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

Público-alvo 
Professores do EB – 2º Ciclo (Grupo de recrutamento 
230) 
 

Formador(es) 
A indicar 
 

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

Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
Atendendo a implementação das metas curriculares na 
disciplina de Matemática para o ensino básico e no 
intuito de aperfeiçoar as práticas letivas, torna-se 
necessário recorrer a uma ampliação contínua de 
conhecimentos que permitam ao docente acompanhar 
os desafios atuais e melhorar os seus desempenhos 
pedagógicos, conforme consta na Lei de Bases do 
Sistema Educativo reforçada pelo Estatuto da Carreira 
Docente que prevê e contempla o aperfeiçoamento 
profissional através da aquisição de competências 
pedagógicas/científicas obtidas em formação continua. 
A anulação do Currículo Nacional do Ensino Básico - 
Competências Essenciais através do Despacho nº 
17169/2011 de 23 de dezembro e a sua substituição 
pelo Despacho nº 5306/2012 de 18 de abril, que 
consagra o desenvolvimento do ensino através de 
Metas Curriculares obriga a novas diretrizes, estando 
subjacente uma reciclagem dos docentes envolvidos. 
As Metas Curriculares constituem assim um documento 
de referência para o ensino da Matemática, clarificando 
e definindo os conhecimentos e as capacidades 
fundamentais que os discentes devem adquirir e 
desenvolver, bem como o encadeamento/organização 
de conteúdos a lecionar. Nesse sentido, atendendo a 
que a sua implementação tem um carater de 
obrigatoriedade e se inicia no presente ano letivo e 
fundamental uma formação nesta área para que os 
docentes abarcados contactem com as alterações 
introduzidas, no sentido de aperfeiçoarem o seu 
desempenho, ajudando ao sucesso educativo. 
 
Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
• Conhecer as Metas Curriculares de Matemática ao 
nível dos domínios de referência, objetivos e descritores 
de desempenho. 
. Identificar alterações ao nível dos conteúdos. 
. Promover estratégias de planificação de atividades de 
acordo com as Metas Curriculares e com o Novo 
Programa de Matemática do Ensino Básico. 
. Fomentar a criação e exploração de materiais 
didáticos. 
. Promover a reflexão sobre as práticas pedagógicas à 
luz das novas propostas curriculares. 

Conteúdos da ação 
. Apresentação das Metas Curriculares de Matemática 
do EB – 2º Ciclo. 
. Domínio Números e Operações (NO) 
Implementação das metas sobre este domínio. 
Atividades. 
. Domínio Geometria e Medida (GM) 
Implementação das metas sobre este domínio. 
Atividades. 
. Domínio Álgebra (ALG) 
Implementação das metas sobre este domínio. 
Atividades. 
. Domínio Organização e Tratamento (OTD) 
Implementação das metas sobre este domínio. 
 
Metodologias 
A formação decorrerá em sessões presenciais. Na 
primeira sessão será feita uma breve explanação teórica 
do documento relativo as Metas Curriculares, 
recorrendo ao método expositivo e demonstrativo. As 
quatro sessões seguintes terão um carater 
teórico/prático onde os formandos interagem os saberes 
teóricos e os saberes experienciais complementados 
com a informação recebida. A aplicação, análise e 
produção de instrumentos e recursos para o 
desenvolvimento das práticas na ação profissional terá 
Iugar na fase final de cada urna das sessões. 
 

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. 
 


