
14/02/2019 CCPFC - Gestão de Processos

http://www.e-processos.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?codigo=104124 1/2

Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #104124)

Ficha da Ação

Título A Matemática na Educação Pré-Escolar: uma abordagem criativa e multidomínios das orientações curriculares
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

 
Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 3599837    Nome MARIA DAS DORES OLIVEIRA RAFAEL OLIVEIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-02680/97
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 15

B.I. 10408251    Nome JÚLIO DINIS PATRÍCIO ALVES BORGES    Reg. Acr. CCPFC/RFO-26992/10
Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 15

 

Formadores sem certificado de registo

 
Conteúdos

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
 As Orientações Curriculares para a Ed. Pré-escolar assumem a Matemática como área fundamental na construção e

estruturação do pensamento, surgindo, daí, a necessidade de atualização das EI. É no pré-escolar que o currículo se
desenvolve com articulação plena das aprendizagens, em que os espaços são geridos de forma flexível, em que o método
de projeto e outras metodologias ativas são usados rotineiramente. É aqui que a articulação entre os diversos domínios é
um fator de lançamento de conhecimentos base da Matemática, conceito de número, quantidade, localização, conjuntos e
pensamento algébrico… Será pois, o grupo etário fundamental para trabalhar noções matemáticas de forma criativa,
lúdica, mas inseridas num contexto real e quotidiano, tornando-se assim algo elementar nas suas vidas e não apenas
informação e conhecimento académico.
Objetivos a atingir

 A principal finalidade desta Oficina de Formação é capacitar os educadores/professores para uma abordagem
multidomínios da Matemática. Pretende-se pois:

 - promover a aquisição de informação, conhecimento e experiência em Matemática e o desenvolvimento da capacidade
da sua integração e mobilização em contextos diversificados.

 - desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de apreciar esta ciência.
 - provocar nos docentes a necessidade de apresentar diferentes tipos de experiências matemáticas daí resultando a

diversidade de tarefas multidomínios.
 - Desenhar e operacionalizar exercícios/jogos matemáticos com o grupo de crianças, de acordo com as Orientações

Curriculares para a Ed. Pré-escolar.
 - Analisar criticamente os resultados da aplicação dos exercícios/jogos e proceder a melhorias, se for o caso.

Conteúdos da ação
 1. Breve apresentação dos conteúdos e metodologia da Oficina de Formação e explicitação dos critérios de avaliação dos

formandos. (30 minutos).
 2. Orientações Curriculares par o Pré-Escolar no âmbito da área de Matemática; 

 2.1 - Análise dos domínios matemáticos constantes nas Orientações Curriculares e sua implementação;
 2.2 – Identificar e analisar a necessidade de alterar metodologias de trabalho e tarefas apresentadas de forma a

Duração
 Horas presenciais: 15 

Nº de horas acreditadas: 30
   Horas de trabalho autónomo: 15

Duração
 Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de Infância
DCP 99   Descrição Educadores de Infância

Nº de formandos por cada realização da ação
 Mínimo 5    Máximo 20
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desenvolver conceitos matemáticos concretos. (2 horas).
 3. Apresentação de materiais para possível aplicação em contexto de sala de aula. Discussão sobre a sua implementação

utilidade e constrangimentos na sua aplicação.
 3.1. Troca de experiências na abordagem dos conceito de: número; geometria e medida; organização e tratamento de

dados (2 horas).
 4. Sugestão de atividades na preparação, aplicação e análise de resultados, de situações problemáticas, tendo em vista

as capacidades transversais (2h30min).
 5. As TIC no processo de ensino aprendizagem da matemática; apresentação de diversas ferramentas para abordagem

aos diversos domínios (3 horas).
 6. A abordagem multidisciplinar (multidomínios) da matemática (2 horas).

 7. criação e aplicação em contexto de sala de aula de uma atividade/projeto de matemática em articulação com um ou
mais domínios/Áreas de conteúdo (2h30min)

 8. Avaliação da Oficina de Formação. (30 minutos)
Metodologias de realização da ação

 

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:

 - Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25% 
 - Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%

 - Relatório crítico individual (escrito) – 15%
 Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação

Bibliografia fundamental
 

Abrantes, P.; Serrazina, L.; e Oliveira, I. (1999). A Matemática na Educação Básica. Lisboa: Ministério da Educação –
Departamento de Educação Básica.
National Council of Teachers of Mathematics (2007). Princípios e Normas para a Matemática Escolar (Edição Portuguesa).
Lisboa: Associação de Professores de Matemática.
Monteiro, C. e Pinto, H. (2007). Desenvolvendo o Sentido do Número Racional. Lisboa: Associação de Professores de
Matemática.
Silva, Isabel Lopes da (coord.); Marques, Liliana; Mata, Lourdes; Rosa, Manuela; (2016). Orientações Curriculares para a
Educação Pré-Escolar; Lisboa: Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação (DGE)

 
 
 
Processo

Data de receção 11-12-2018    Nº processo 103312    Registo de acreditação CCPFC/ACC-102486/19
Data do despacho 11-02-2019    Nº oficio 849    Data de validade 11-02-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo
Nestas sessões, exclusivamente presenciais, serão
explorados os conteúdos da ação, recorrendo a

 metodologias participativas onde cada formando tem um
papel central promovendo o isomorfismo de

 práticas. Constituem-se grupos de trabalho para aplicação
dos conhecimentos adquiridos, apresentação

 e discussão dos trabalhos desenvolvidos, assim como
partilha de experiências.

 A primeira sessão será destinada à apresentação dos
formandos, dos formadores e da ação. As duas

 últimas sessões serão dedicadas à apresentação e partilha
final da atividade implementada e reflexão

 final. Nas restantes sessões de trabalho conjunto serão
abordados os conteúdos da formação, fazendo a

 ponte entre a componente presencial e o contexto
profissional de cada formando.

  

Na componente de trabalho autónomo, os formandos,
individualmente, deverão: - planificar atividades

 e construir recursos, tendo em vista a sua aplicação com
os alunos em contexto curricular e educativo,

 utilizando as ferramentas exploradas nas sessões
conjuntas; - experimentar no seu contexto educativo

 algumas das atividades planificadas e recursos
construídos; − refletir criticamente sobre a aplicação

 prática e interesse educativo das possibilidades do
desenvolvimento da aprendizagem ativa com os seus

 alunos.


