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Professores dos Grupos 110 e 230
CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO
NORDESTE ALENTEJANO
- CEFOPNA Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Avenida do Bonfim
7300-067 PORTALEGRE
Telefone: 245 208 676 e 245 205 768
Fax: 245 205 768
Correio Electrónico: cefopna@gmail.com
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Formação Contínua de Pessoal Docente

Matemática:
para todos

e para cada um

Nível de Ensino:
Educação
PréEducação
Pré-Escolar
CEB
1º CEB
2º CEB
CEB
2º

3º CEB
CEB
3º
Educação
Especial
Educação Especial

Ensino
Secundário
Ensino Secundário

Grupo de Recrutamento: _______

Local À distância

Vínculo:
Quadro
Quadro
de de
Agrupamento/Escola
Agrupamento/

Grau académico:
Bacharelato
Bacharelato

Contrato
Contrato

Quadro
Quadro de
de vinculação
vinculação

Sem
Sem vínculo
vínculo

Licenciatura
Licenciatura

Mestrado
Mestrado

Pós-graduação
Pós-graduação

Outro
Outro
Outro
Outro

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

Doutoramento
Doutoramento

Qual? ________________________

Qual? _______________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

E.mail:
_________________________________________@____________________________________
CP: __________
- ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemó-

Morada:
Morada:__________________________________________________________________________________________________________________
CP:
__________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______
______________________________________________________________________________________________
____________________
BI:
_________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________; DN: ______/______/______

Nome: __________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________;
Nome:

Ação: Matemática: para todos e para cada um

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins estatísticos e de avaliação. CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de
Identificação da Segurança Social

FORMAÇÃO À DISTÂNCIA:

Matemática: para todos e para cada um
CONTEÚDOS
Tendo como referência as Metas Curriculares de
Matemática do Ensino Básico e as Aprendizagens
Essenciais como documento de orientação
curricular, realização e avaliação do ensino e da
aprendizagem, e sabendo-se que os professores
precisam de experiências de desenvolvimento
profissional que articulem o conhecimento dos
conteúdos a ensinar, o conhecimento didático e os
recursos disponíveis, os conteúdos desta ação dizem
respeito aos seguintes domínios:
•o Programa de Matemática e as Aprendizagens
Essenciais para o ensino básico, como documentos
orientadores do professor.
•os domínios de conteúdos e objetivos;

FICHA DA AÇÃO
Formador:
Marta Procópio
Modalidade:
Oficina de Formação 25+25h

Acreditação:
CCPFC/ACC-103714/19
Público-alvo:
Artº 8º do RJFC - Professores dos Grupos 110 e 230
Artº 9º do RJFC (Dimensão Científica e Pedagógica):
Professores dos Grupos 110 e 230;
1 Turma:
Online

-Números e operações

A implementação do Programa e Metas
Curriculares de Matemática acentua a
ênfase no rigor desta disciplina nos
documentos orientadores, desde os
primeiros anos da EB. O documento
Aprendizagens Essenciais surge como
documento de orientação curricular base
na planificação, realização e avaliação do
ensino e da aprendizagem, visando
promover o desenvolvimento das áreas
de competências inscritas no Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória. Os atuais documentos
orientadores, sustentados pelos
normativos DL55 e DL54/2018, de 6 de
julho, colocam grandes desafios às
escolas.
As conexões entre aqueles 3 documentos,
entre o antes e o depois, colocam aos
professores múltiplos desafios que têm
suscitado inúmeras questões.

-Geometria e Medida
-Organização e Tratamento de Dados
-Álgebra
•a avaliação formativa reguladora das
aprendizagens.

Cronograma:
30/Nov; 07, 14, 21/Dez;
11, 25/Jan; 08/Fev;
(das 18.00h às 20.00h, embora este horário possa
sofrer alterações, de acordo com a disponibilidade
dos formandos)

OBJETIVOS
1. Promover um aprofundamento do conhecimento
matemático, didático e curricular dos professores
envolvidos, tendo em conta as atuais orientações
curriculares.
2. Capacitar os professores para a elaboração/
seleção de atividades matemáticas para um primeiro
momento de avaliação formativa, com base em
registos de observação, como medida universal, que
os permita rastrear o grupo turma e a partir dai

planificar as suas aulas garantindo a diferenciação
pedagógica.
3. Criar dinâmicas de trabalho cooperativo entre os
professores do agrupamento de escolas com vista a
um investimento continuado no ensino da
Matemática, com base na seleção de atividades ricas
adequadas a cada aluno.

INSCRIÇÕES ATÉ 20/Nov/2020
(por correio, fax ou mail para o CEFOPNA)

