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Formação Contínua em Matemática para professores do 1º Ciclo
CONTEÚDOS

A implementação do programa de
Matemática acentua a ênfase no rigor
reconhecido desta disciplina nos
documentos orientadores, desde os
primeiros anos de escolaridade básica. A
linguagem matemática utilizada nesses
documentos orientadores nem sempre é
acessível aos professores do 1.º ciclo do
ensino básico, que não têm
obrigatoriamente na sua formação inicial
a didática da matemática. As atuais
orientações curriculares para o ensino da
matemática neste ciclo de ensino
carecem de uma apropriação por parte
dos docentes. Pretende-se por isso
implementar uma formação em contexto
na expetativa de criar melhores condições
para o ensino e aprendizagem da
Matemática e de valorizar as
competências matemáticas dos
professores dos primeiros anos.

Os conteúdos desta formação de professores visam o
desenvolvimento do seu conhecimento matemático e
didático de modo a se tornarem mais confiantes e
competentes no exercício do ensino da Matemática aos
respetivos alunos, tendo como documento de referência o
Programa e Metas Curriculares de Matemática do Ensino
Básico homologado em 17 de junho de 2013 e as atuais
Orientações de gestão curricular para o Programa e Metas
Curriculares de Matemática Ensino Básico.
Sabendo-se que os professores precisam de experiências de
desenvolvimento profissional que articulem,
adequadamente, o conhecimento dos conteúdos a ensinar,
o conhecimento didático e os recursos disponíveis para
utilizar na sala de aula, os conteúdos deste programa dizem
respeito aos seguintes domínios:
 o programa de Matemática para o ensino básico, como
documento orientador do professor.


os domínios de conteúdos e objetivos;
-Números e operações
-Geometria e Medida
-Organização e Tratamento de Dados
 a avaliação formativa como motor das aprendizagens.
O desenvolvimento destes domínios, não deve ser
entendido como uma listagem de conteúdos a ser
rigorosamente seguida, mas orientações, dentro das quais
cada grupo de formação definirá as suas prioridades.
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OBJETIVOS
A Formação em Matemática para professores de 1.º ciclo
tem como finalidade a melhoria das aprendizagens dos
alunos do 1.º ciclo em Matemática e o desenvolvimento do
gosto pela Matemática e pela redescoberta das relações e
dos factos matemáticos. Para isso, definem-se como
objetivos gerais:
1. Promover um aprofundamento do conhecimento
matemático, didático e curricular dos professores do 1.º
ciclo envolvidos, tendo em conta as orientações curriculares
neste domínio.
2. Desenvolver uma atitude positiva dos professores
relativamente à Matemática, promovendo a autoconfiança
nas suas capacidades como professores de Matemática, que
inclua a criação de expetativas elevadas acerca do que os
seus alunos podem aprender em Matemática.
3. Criar dinâmicas de trabalho em colaboração entre os
professores de 1.º ciclo com vista a um investimento
continuado no ensino da Matemática ao nível do grupo de
professores do agrupamento.
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