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Acções de Formação c/despacho > Imprimir (id #97439)

Ficha da Acção

Designação Práticas Dinâmicas na e com a Matemática

Região de Educação    Área de Formação    A  B  C  D 

Classificação Formação Contínua    Modalidade Oficina de Formação

Cód. Área C05   Descrição Didácticas Específicas (domínio científico específico),
Cód. Dest. 31   Descrição Professores dos Grupos 230 do 2º Ciclo do Ensino Básico e dos Grupos 500 dos Ensinos
Básico (3º Ciclo) e Secundário
Dest. 50% 31   Descrição Professores dos Grupos 230 do 2º Ciclo do Ensino Básico e dos Grupos 500 dos Ensinos
Básico (3º Ciclo) e Secundário

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 10273715    Nome Helena Isabel dos Santos Ribeiro Ferreira    Reg. Acr. CCPFC/RFO-28909/11
Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação    Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 25    Nº Total de horas de trabalho autónomo 25
Nº de Créditos 2
Calendarização
Entre 1 e 12 (meses)

Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10    Máximo 20

Anexo B

A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
Esta oficina de formação enquadra-se no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar como estratégia de
melhoria das aprendizagens e do sucesso escolar na disciplina de Matemática.
Uma das possíveis soluções, para suprimir as dificuldades da aprendizagem no contexto matemático, passa por tornar a
Matemática mais dinâmica com a utilização contextualizada de ferramentas tecnológicas e o desenvolvimento de
materiais didáticos computacionais/interativos adequados aos novos programas e metas curriculares, que podem ser
utilizados dentro e/ou fora da sala de aula.
Na atual era tecnológica, da geração z, com a nova dimensão da educação direcionada para as tecnologias digitais
pretende-se, também, com esta ação, capacitar os docentes com competências que tornem o processo ensino
aprendizagem mais acessível e mais próximo da realidade do aluno. Recorrendo a visualizações, simulações e
experimentações com diferentes tipos de software procurar-se-á estabelecer uma relação direta entre conteúdos
matemáticos e as tecnologias, tentando contribuir, simultaneamente, para a implementação de práticas pedagógicas
promotoras de diálogo, colaboração e cooperação entre pares.
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Com esta oficina de formação pretende-se:

- atualizar/aprofundar conhecimentos analisando o currículo nacional de matemática procurando, ao nível dos objetivos,
das competências, dos conteúdos e das indicações metodológicas, referências ao uso das TIC, identificando aspetos
onde a integração das tecnologias possa constituir uma mais-valia.
- desenvolver materiais didáticos computacionais / interativos sobre tópicos atuais de matemática que possam ser
utilizados, quer na sala de aula quer em clubes de matemática;
- experienciar e aplicar diferentes tipos de softwares e refletir sobre a contribuição dos mesmos no contexto curricular
matemático;
- incentivar a colaboração e cooperação entre os professores;
- divulgar materiais, estratégias e experiências inovadoras para a aula de Matemática; 
- debater e refletir sobre as práticas, com vista ao seu aperfeiçoamento.
Conteúdos da acção
1 - As tecnologias digitais e o ensino da Matemática: contextualização. (3 horas presenciais)
2 - Exploração de diversos softwares dinâmicos. (10 horas presenciais + 11,5 horas de trabalho autónomo)



09/07/2019 CCPFC - Gestão de Processos

www.e-processos2.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?codigo=97439 2/3

3 - Aplicações móveis e a Matemática: m-learning. (3 horas presenciais + 3 horas de trabalho autónomo)
4 - Produção de documentos matemáticos (LATEX). (3 horas presenciais + 4,5 horas de trabalho autónomo)
5 - Plataformas de partilha de materiais. (3 horas presenciais + 3 horas de trabalho autónomo)
6 - Apresentação, reflexão e divulgação dos materiais didáticos desenvolvidos. (3 horas presenciais + 3 horas de trabalho
autónomo).
Metodologias de realização da acção
A oficina de formação seguirá uma metodologia de cariz teórico-prático. A formadora acompanhará o desenvolvimento
das atividades dos formandos e adaptará, sempre que possível, a planificação às necessidades e dificuldades
diagnosticadas pelos mesmos. Na dinamização de algumas sessões, poderá ser convidado um especialista de certa
temática abordada, para dar o seu contributo e partilhar as suas experiências.
As sessões estruturar-se-ão, essencialmente, em quatro momentos e privilegiarão:
- a introdução/motivação de cada tema seguida de proposta de elaboração de trabalhos práticos (material didático);
- a apresentação e utilização contextualizada de ferramentas tecnológicas adequadas ao ensino da matemática; 
- a construção de materiais didáticos como resposta a problemas e dificuldades concretas diagnosticadas;
- apresentação, divulgação, partilha dos materiais desenvolvidos e debates alargados sobre a experimentação dos
materiais em contexto autónomo.
De forma intercalada com as sessões presenciais decorrerão as sessões autónomas (aplicação dos materiais em
contexto de sala de aula/escola) sempre com a supervisão a montante e a jusante da formadora. Do resultado destas
aplicações será construído, por cada formando, um dossier/portefólio digital.
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
Forma de avaliação da acção
A avaliação da ação será realizada nos termos dos artº 3º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, através de:
- Questionário aos formandos (online): avaliação da ação, do formador e do CFAE;
- Relatório de reflexão crítica dos formandos;
- Relatório do/s formador/es;
- Análise e tratamento dos dados pela Direção do CFAE.
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