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Ficha da Acção

Designação Resolução de Problemas em Matemática com o Método do Modelo - Singapura

Região de Educação Área de Formação A B C D
Classificação Formação Contínua Modalidade Curso de Formação

Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (domínio científico específico),
Cód. Dest. 02 Descrição Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico
Dest. 50% 02 Descrição Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 7382634 Nome LEONEL VELOSO VIEIRA Reg. Acr. CCPFC/RFO-19122/05
Componentes do programa Todas Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas 25    Nº de Créditos 1

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário
Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
A resolução de problemas assume um papel essencial no ensino-aprendizagem da matemática no 1.º CEB. O Programa de Matemática (2013) refere que “o gosto pela Matemática e
pela redescoberta das relações e dos factos matemáticos – que muitas vezes é apresentada como uma finalidade isolada – constitui um propósito que pode e deve ser alcançado
através do progresso da compreensão matemática e da resolução de problemas” (p. 2).
No entanto, tanto os resultados de avaliação externa (provas de aferição, provas finais de ciclo, testes intermédios - 2.º ano) como de avaliação interna (avaliações ao nível de escola)
revelam a necessidade de melhorar os resultados na resolução de problemas, bem como a necessidade de proporcionar aos alunos a resolução sistemática de problemas (GAVE,
2012; IAVE, 2014; Relatórios do Agrupamento de Escolas Santos Simões, 2013, 2014, 2015).
Esta proposta de formação surgiu como mais um modo de tentar dar resposta às solicitações dos colegas sobre a abordagem à resolução de problemas. A abordagem ancorada na
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resolução de problemas - através do Método do Modelo de Singapura -, proporcionará aos alunos uma estratégia de resolução de problemas assente no desenho de um modelo
pictórico (através de barras) para representar quantidades (conhecidas e desconhecidas) e suas relações (parte-todo e comparação) e, deste modo, ajudar os alunos a criar uma
imagem das quantidades e relações envolvidas no problema.
Objectivos a atingir
• Contactar, experienciar e refletir sobre o Método do Modelo – Singapura;
• Aprofundar a abordagem à resolução de problemas através do Método do Modelo;
• Criar condições para implementar e operacionalizar o Método do Modelo em contexto de sala de aula;
• Aprofundar os conhecimentos científicos, pedagógicos e didáticos relacionados com o tema da ação;
• Refletir sobre a implementação, em contexto de sala de aula, do Método do Modelo;
• Produzir mudanças na metodologia de ensino em contexto de sala de aula.
Conteúdos da acção
1. Apresentação da formação - 3 horas - destacando-se, entre outros aspetos, a metodologia da formação e os aspetos tidos em conta na avaliação dos formandos.
Abordagem baseada no CPA (concreto, pictórico, abstrato).
Introdução ao Método do Modelo.
Introdução ao modelo parte-todo (adição e subtração).
Apresentação e resolução de problemas.
2. O modelo parte-todo - 3 horas
Continuação do modelo parte-todo (adição e subtração).
Introdução ao modelo parte-todo (multiplicação e divisão).
Apresentação e resolução de problemas.
2.1 O modelo parte-todo - 3 horas
Modelo parte-todo (multiplicação e divisão).
Apresentação e resolução de problemas.
3. O modelo comparativo - 3 horas
Introdução ao modelo comparativo (adição e subtração).
Apresentação e resolução de problemas.
3.1 O modelo comparativo - 3 horas
Introdução ao modelo comparativo (multiplicação e divisão).
Apresentação e resolução de problemas.
4. Os modelos parte-todo e comparativo envolvendo frações. - 3 horas
5. Os modelos parte-todo e comparativo envolvendo percentagens. - 3 horas
6. O método do modelo e o pensamento algébrico - 4horas
Outros modelos.
Metodologias de realização da acção
A metodologia das sessões será constituída por uma componente teórica introdutória e uma componente prática. Na parte inicial - componente teórica - serão abordados conteúdos e
conceitos relativos ao Método do Modelo com o intuito de apresentar esta estratégia de resolução de problemas aos formandos. Serão explorados exemplos de resolução de
problemas com a aplicação do Método do Modelo.
A segunda parte das sessões abordará um contexto prático - componente prática. Nesta parte serão apresentados problemas, pretende-se que os formandos utilizem o Método do
Modelo na sua resolução. Esta parte terá uma vertente mais pedagógica e de prática orientada.
Os formandos irão desenvolver trabalho relacionado com o Método do Modelo através de trabalho cooperativo (pares), possibilitando a criação de momentos de partilha de ideias,
experiências e dificuldades sentidas e, eventualmente, de modo individual.
Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa
numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10 valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores abaixo
apresentados e respetiva ponderação:

- Assiduidade/Pontualidade e Participação nas atividades/tarefas das sessões – 40%
- Relatório de implementação/projeto/programação (…) – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
Forma de avaliação da acção
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Processo

Data de recepção 16-10-2015 Nº processo 91940 Registo de acreditação CCPFC/ACC-85788/16
Data do despacho 08-02-2016 Nº oficio 1119 Data de validade 08-02-2019
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Bibliografia fundamental
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