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FORMAÇÃO À DISTÂNCIA:

Explorar conceitos matemáticos em ambientes digitais nos primeiros anos de escolaridade
CONTEÚDOS

O uso de dispositivos tecnológicos é uma
realidade cada vez mais presente na vida
diária de alunos e professores, pelo que, a
sua utilização em contexto de aprendizagem
deverá ser uma mais valia para o ensino da
Matemática. O uso de materiais
manipuláveis virtuais e aplicações
interativas na sala de aula, representa um
recurso didático estimulante para a
abordagem de conceitos matemáticos e vai
ao encontro das práticas sugeridas nas
aprendizagens essenciais. Este curso
pretender discutir as potencialidades de
materiais manipuláveis virtuais e de algumas
aplicações interativas como recursos para
explorar ideias matemáticas em grande
grupo ou para utilização e exploração
individual dos alunos. Pretende-se discutir
igualmente o papel do professor na
preparação destes recursos e sua exploração
na sala de aula. Por considerar esta ação
uma mais valia para o desenvolvimento de
uma aprendizagem ativa da Matemática, o
Centro de Formação da Associação de
Professores de Matemática considera
essencial incluir esta oferta formativa no seu
plano de formação.

1.ª Sessão – 2h30 - síncrona
Apresentação dos formandos e formador(es);
Apresentação do funcionamento da ação de formação;
Registo na plataforma de apoio à formação;
Introdução ao uso de materiais manipuláveis virtuais e de aplicações interativas na
aprendizagem da matemática nos primeiros anos;
Resolução de tarefas e exploração de recursos que apoiem a aprendizagem de
Números, Operações e Álgebra;
Partilha e discussão do trabalho realizado na sessão;
2.º sessão – 2h30 – síncrona
Discussão de um guião de apoio à planificação de tarefas;
Resolução de tarefas e exploração de manipuláveis virtuais e aplicações interativas
que apoiem a aprendizagem de Números, Operações e Álgebra;
Partilha e discussão do trabalho realizado na sessão;
3.ª Sessão - 3h00 - assíncrona
Exploração de manipuláveis virtuais e/ou aplicações interativas;
Planificação de uma tarefa com recurso a manipuláveis virtuais ou aplicações
interativas que apoie a aprendizagem de Números, Operações e Álgebra;
Partilha na plataforma de apoio à formação, das tarefas criadas;
4.ª Sessão - 2h30 - síncrona
Resolução de tarefas e exploração de manipuláveis virtuais e aplicações interativas
que apoiem a aprendizagem da Geometria e Medida;
Partilha e discussão do trabalho realizado na sessão;
5.ª Sessão – 2h30 assíncrona
Exploração de manipuláveis virtuais e/ou aplicações interativas;
Planificação de uma tarefa com recurso a manipuláveis virtuais ou aplicações
interativas que apoie a aprendizagem da Geometria e medida;
Partilha na plataforma de apoio à formação, das tarefas criadas;
6.ª Sessão – 2h30 assíncrona
Análise, pelos pares das tarefas criadas na formação;
Partilha na plataforma apoio à formação de sugestões de melhoria das tarefas
criadas na formação;
7.ªsessão 2h00 síncronas
Discussão das sugestões apresentadas pelos pares às tarefas realizadas ao longo da
formação;
Aperfeiçoamento das tarefas criada no âmbito da formação;
8.ª Sessão 2h30 –síncrono
Partilha do trabalho realizado ao longo da formação;
Avaliação da formação.
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FICHA DA AÇÃO
Formador:
Renata Carvalho (APM)
Modalidade:
Curso de Formação (e.learning) (20 h)
Acreditação:
CCPFC/ACC-109349/20
Público-alvo:
Artº 8º do RJFC Artº 9º do RJFC (Dimensão Científica e Pedagógica):
Professores dos grupos 110 e 230
1 Turma:
À distância - e.learning
Cronograma:
12/Jan/22 - Síncrona; (17.30h às 20.30
19/Jan/22 - Síncrona;
26/Jan/22 - Assíncrona;
02/Fev/22 - Síncrona;
09/Fev/22 - Assíncrona;
23/Fev/22 - Assíncrona;
09/Mar/22 - Síncrona;
16/Mar/22 - Síncrona;
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

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

