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FORMAÇÃO À DISTÂNCIA:

A disciplina da Matemática: Interação e comunicação entre ciclos de aprendizagem
CONTEÚDOS
De forma integrada, inter-ciclos, serão explorados
os seguintes conteúdos:
 Fatores que influenciam a aprendizagem;
 Dinâmicas de promoção do sucesso escolar;
 Tipologias de medidas de promoção do sucesso
escolar;
 Desenho, implementação e avaliação de
projetos pedagógicos;
 A articulação como promotora da visão
integrada dos conteúdos matemáticos;
 Os conteúdos matemáticos.

Os três ciclos que integram o Ensino Básico
resultam de processos de construção social,
historicamente distintos, como distinta foi a
formação dos profissionais que em cada um
desses ciclos leciona, e diferente foi a
estrutura organizacional e física dos
estabelecimentos escolares que por ela têm
sido responsáveis. Esta organização produziu
uma desarticulação que dificultou uma visão
integradora dos programas e das
estratégias. O Programa Mais Sucesso
Escolar (PMSE) fornece algumas pistas para
lidar com o insucesso escolar no ensino
básico e na matemática em particular. Na
génese do PMSE encontram-se ideias
matriciais como a inovação e reorganização
pedagógica dos grupos de alunos e das
equipas de docentes. A visão articulada e
inter-ciclos poderá ser a chave que permite
abrir a porta para a adoção generalizada de
práticas “inovadoras” que promovem a
aprendizagem.

OBJETIVOS
 Promover um aprofundamento do











conhecimento matemático, didático e
programático, tendo em conta os atuais
documentos de referência neste domínio .
Favorecer a realização de experiências de
desenvolvimento curricular em Matemática que
contemplem a planificação, a implementação e a
reflexão em torno dos resultados
Fomentar uma atitude positiva nos professores
relativamente à Matemática e ao seu ensino.
Criar dinâmicas de trabalho colaborativo, com
vista a um investimento continuado no ensino
da Matemática
Promover a articulação entre os professores dos
diferentes Ciclos no que diz respeito ao ensino
da Matemática
Promover o trabalho em rede no agrupamento.
Propor medidas/metodologias com vista a
promover o sucesso dos alunos / aprendizagem.
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