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Ação: Tarefas de avaliação com o GeoGebra Classroom
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FORMAÇÃO À DISTÂNCIA:

Tarefas de avaliação com o GeoGebra Classroom
CONTEÚDOS
 Portal do GeoGebra, arquivo e partilha de ficheiros na nuvem;
 Exploração da funcionalidade Classroom do GeoGebra;
 Construção de tarefas de avaliação, com recurso ao GeoGebra
Classroom;
 Partilha de tarefas realizadas/adaptadas pelos formandos, para a sala
de aula.

OBJETIVOS

A exploração de tecnologias como recurso para a
diversificação de atividades de ensino e avaliação
no âmbito da aprendizagem da Matemática revela
-se pertinente, atual e tem sido continuamente
promovida pela Associação de Professores de
Matemática.
O software GeoGebra tem vindo a consolidar-se
como uma ferramenta incontornável nas práticas
dos professores de Matemática. Assim, importa
sustentar práticas inovadoras com recurso a esta
ferramenta num equilíbrio difícil entre as
questões técnicas e os aspetos didáticos. Neste
sentido, pretende-se promover o profundamento
de uma ferramenta específica do GeoGebra,
alavancada e integrada pelas potencialidades do
“Portal” e das restantes ferramentas da aplicação,
num ciclo de ensino, para que a homogeneidade
dos formandos e das abordagens aprofundadas
no curso permita uma reflexão e partilha mais
significativas no contexto de cada participante.

 Identificar as funcionalidades mais relevantes do GeoGebra em cada
ciclo de ensino e potenciar um aprofundamento dos aspetos técnicos.
 Explorar a construção e implementação de tarefas no GeoGebra com
a funcionalidade Classroom no sentido de permitir a implementação
de tarefas de avaliação em contextos suportados pela tecnologia.
 Refletir sobre as potencialidades e constrangimentos resultantes da
utilização desta abordagem num cenário de diversificação das tarefas
de avaliação.
 Partilhar conhecimentos, práticas e recursos entre professores.

MODALIDADE E.LEARNING
A comunicação síncrona será sustentada na plataforma de
videoconferência Zoom e a comunicação assíncrona na plataforma
Google Classroom, plenamente integrado com dispositivos móveis e
computadores. Estas plataformas, passaram a ser de utilização
massificada pelos professores, pelo que se constituem com sistemas com
todos os requisitos em termos de fiabilidade técnica e experiência de
utilização para o desenvolvimento do curso.
O registo digital de acesso à plataforma Google Classroom durante as
sessões síncronas e realização de tarefas nas sessões assíncronas. serão
as evidências de presença nas sessões.
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FICHA DA AÇÃO
Formador:
Paulo Correia (APM)
Modalidade:
Curso de Formação (e.learning) (20 h)
Acreditação:
CCPFC/ACC-110567/21
Público-alvo:
Artº 8º do RJFC Artº 9º do RJFC (Dimensão Científica e Pedagógica):
Professores dos grupos 230 e 500
1 Turma:
À distância - e.learning
Cronograma:
12/Jan/22 - Assíncrona;
17/Jan/22 - Síncrona;
19/Jan/22 - Assíncrona;
24/Jan/22 - Síncrona;
26/Jan/22 - Assíncrona;
31/Jan/22 - Síncrona;;
02/Fev/22 - Assíncrona;
07/Fev/22 - Síncrona;;
14/Fev/22 - Síncrona;
16/Fev/22 - Assíncrona;
Todas as sessões terão 02h e decorrem das 18.00h às 20.00h
Todos os inscritos devem ter computador com acesso à
internet, webcam e som

O centro de formação APM considera esta ação
importante para o seu plano de formação, pois
representa uma oportunidade para explorar mais
um recurso atual e útil para a aprendizagem
matemática dos alunos.

INSCRIÇÕES ATÉ 31/Dez/2021
(por correio, fax ou mail para o CEFOPNA)

