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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #109057)

Ficha da Ação

Título Matemática e Ciências em Ação em abordagens STE(A)M
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 8044682    Nome Carlos Miguel Ferreira Marinho    Reg. Acr. CCPFC/RFO-39128/18
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 10995331    Nome Helena Alexandra António da Fonseca    Reg. Acr. CCPFC/RFO-31417/12
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
As políticas educativas atuais - o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PASEO), a autonomia e
flexibilidade curricular a educação inclusiva, colocam desafios aos docentes que justificam o reforço da aproximação entre
a prática profissional e a investigação através de formação contínua. Com efeito, as mudanças globais com reflexo nas
Escolas, demandam a emergência de práticas pedagógicas baseadas em metodologias ativas e inovadoras, por exemplo
com base no inquiry e no design thinking, valorizando muito o processo de aprendizagem dos alunos. 
A abordagem STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes, Matemática) consiste numa abordagem interdisciplinar à
investigação e à inovação, que está hoje a ser adotada na educação. Através desta abordagem os alunos aprendem a
arriscar de forma racional, envolvem-se em aprendizagens experienciais, persistem na resolução de problemas, utilizam a
cooperação e colaboração entre pares e envolvem-se em processos criativos.
Pelo exposto, esta oficina de formação enquadra-se nos desafios das políticas educativas referidas (DL 54/2018 e
55/2018; PASEO), sugerindo uma abordagem pela qual todos alunos aplicam conhecimentos e competências adquiridas
ou em aquisição de forma transversal nas áreas das ciências e matemática.
Objetivos a atingir
De forma global pretende-se promover a implementação de abordagens STEAM em sala de aula, focadas na matemática
e nas ciências, enquanto metodologias ativas para a promoção da articulação curricular e de consolidação de
competências do perfil dos alunos, bem como das aprendizagens essenciais dos alunos. 
Especificamente, pretende-se 
(i) discutir e apreciar criticamente metodologias e práticas STEAM em contexto escolar, em plena articulação com as
aprendizagens essenciais.
(ii) criar e experienciar atividades STEAM em especial focadas nas ciências e na matemática, 
(iii) refletir, partilhar e avaliar as abordagens STEAM criadas e experienciadas, no âmbito das políticas educativas em
contexto e da qualidade das aprendizagens.
Conteúdos da ação
- Contextualizar - enquadramento no PASEO, DL 55/2018 e no DL54/2018; objetivos, metodologia, conteúdos e avaliação
da oficina (2 horas)

Duração
Horas presenciais: 20 
Nº de horas acreditadas: 40

   Horas de trabalho autónomo: 20

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos do grupo 230, 500, 520
DCP 99   Descrição Professores Professores dos do grupo 230, 500, 520

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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- Ver e Pensar - Introdução às abordagens STEAM; integração curricular das ciências e da matemática de acordo com as
aprendizagens essenciais de cada disciplina e ano lecionado pelos formandos e o perfil dos alunos.* (3 horas)
- Experienciar e Criar - Compreender a aplicação de metodologias/ estratégias pedagógicas utilizadas em abordagens
STEAM: 1) Desing thinking, 2) Engineering Design Process, 3) Outros métodos relevantes para o contexto dos formandos
(6 horas):
- Experienciar e Criar - Desenvolver atividades STEAM em contexto de sala de aula (6 horas)
- Refletir, Partilhar e Avaliar (3 horas)

* Pelo caráter transversal dos conteúdos na Matemática poderão ser abordados os conteúdos relacionados com a
organização e tratamento de dados: tabelas de frequências absolutas e relativas; gráficos de barras e de linhas; média
aritmética; problemas envolvendo a média e a moda; problemas envolvendo dados em tabelas, diagramas e gráficos;
gráficos circulares; análise de conjuntos de dados a partir da média, moda e amplitude; problemas envolvendo dados
representados de diferentes formas; sequência ordenada dos dados; mediana de um conjunto de dados; problemas
envolvendo tabelas, gráficos e medidas de localização; diagramas de extremos e quartil; amplitude interquartil;
histogramas; agrupamento de dados em classes da mesma amplitude; problemas envolvendo a representação de dados
em tabelas de frequência e histogramas.
Metodologias de realização da ação

Regime de avaliação dos formandos
A avaliação dos formandos será contínua e participada por todos os intervenientes e assentará: na
participação/envolvimento nas dinâmicas das sessões presenciais; nas tarefas desenvolvidas e na realização do portefólio
individual, de acordo com os critérios previamente estabelecidos;
- A avaliação dos formandos é quantitativa e expressa numa escala de 1 a 10, com a correspondente menção qualitativa,
conforme referencial constante da legislação em vigor e que a seguir se explicita:
Excelente — de 9 a 10 valores;
Muito Bom — de 8 a 8,9 valores;
Bom — de 6,5 a 7,9 valores;
Regular — de 5 a 6,4 valores;
Insuficiente — de 1 a 4,9 valores.

Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas presenciais.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/Matematica/programa_matematica_basico.pdf
https://books.google.pt/books?id=AveFDwAAQBAJ&lpg=PP1&dq=steam%20education&hl=pt-
PT&pg=PA17#v=onepage&q=steam%20education&f=false
https://books.google.pt/books?id=bkmwDwAAQBAJ&lpg=PA290&dq=steam%20education&hl=pt-
PT&pg=PR17#v=onepage&q&f=false
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf

Processo

Data de receção 19-12-2019    Nº processo 108420    Registo de acreditação CCPFC/ACC-107090/20
Data do despacho 13-01-2020    Nº oficio 557    Data de validade 13-01-2023
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo

As sessões presenciais (teórico-práticas), constituindo um
conjunto de 20 horas, serão desenvolvidas com base em: 1)
exposição dialogada de conteúdos pretendendo-se assim
desenvolver e tratar dos aspetos teóricos relacionados com a
temática da ação; 2) momentos de debate/ reflexão entre os
participantes para aprofundamento das temáticas da formação
tendo como referência os contextos escolares e 3) realização de
atividades/ tarefas em grupos tendentes à análise e elaboração
de ações específicas; 4) Reflexão conjunta, partilha e avaliação
sobre as práticas desenvolvidas e sistematização de conclusões.

  

O trabalho autónomo incidirá na planificação,
implementação e avaliação de abordagens STEAM
com enfoque especial nas áreas curriculares dos
formandos, sempre com o acompanhamento e
monitorização dos formadores. Este trabalho será
complementado com uma reflexão, tendo em conta
os resultados da observação e avaliação das
aprendizagens realizadas pelos alunos. As tarefas
realizadas deverão corporizar um portfólio
reflexivo/diário de bordo com evidência de impactos
nas práticas pedagógicas.


