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Discutir e refletir acerca de tarefas matemáticas  

 

 

Pretende-se com este curso realçar a importância das tarefas e da comunicação 

matemática na prática profissional dos professores e, recorrendo ao trabalho colaborativo 

entre professores, planificar uma intervenção na sala de aula. A ação de formação Discutir 

e refletir acerca de tarefas matemáticas tem uma duração total de 25 horas e atribuição 

de 1 unidade de crédito (CCPFC/ACC-76824/14), na componente geral de formação.  

 

As tarefas e a comunicação são elementos estruturantes da prática profissional do 

professor e a reflexão em torno destes dois elementos, em contextos de formação, são um 

apoio à prática letiva dos professores. É indispensável propor aos alunos, tarefas 

matemáticas diversificadas que lhes possibilitem experienciar o maior número de 

situações possíveis e que contribuam para o desenvolvimento do pensamento científico, 

levando-os a intuir, conjeturar, experimentar, provar e avaliar novas experiências de 

aprendizagem. Também o uso de materiais manipuláveis são recursos importantes para a 

realização de algumas tarefas e uma mais-valia para o ensino e aprendizagem da 

Matemática.  

 

Modalidade: 

Curso de Formação 

 

Destinatários: 

Professores do 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico  

(códigos de grupo docência 110, 230 e 500) 

 

Pagamento: 

A ação de formação tem um custo de €75 que inclui a inscrição na formação, materiais a 

utilizar no curso e certificado de formação. Após a constituição das turmas, os formandos 

seleccionados serão contactados via email para efetuarem o pagamento através 

transferência bancária. 
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Estrutura: 

A ação formação tem três fases: 

- Formação presencial: 15 horas (repartidas por 5 sessões) 

- Formação não presencial: 3 horas; 

- Formação presencial: 7 horas (última sessão) 

 

Calendarização: 

Turma única:  

28 de Fevereiro | 19 de Março | 2 e 23 de Abril |7 e 30 de Maio 2014, das 18h15min às 

21h15min; 

21 de Junho 2014, a partir das 14h00min 

 

Número máximo de formandos por turma: 20 

Número mínimo de formandos por turma: 12 

 

Local de Formação: 

Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva (Parque das Nações) 

 

Objetivos: 

Pretende-se que os professores adquiram competências que lhes permitam: 

- Refletir acerca das orientações curriculares em vigor;  

- Compreender que a seleção de tarefas é um aspeto fundamental no ensino-

aprendizagem da Matemática; 

- Compreender a importância da comunicação na sala de aula; 

- Desenvolver a capacidade de reflexão; 

- Pesquisar materiais de apoio à construção de tarefas que proporcionem aos alunos 

experiências de aprendizagem diversas; 

- Resolver tarefas matemáticas para a sala de aula com ou sem recurso a materiais 

manipuláveis; 

- Envolver os alunos em tarefas matemáticas diversas; 



 
 

 

 

3

- Conceber e acompanhar os alunos em tarefas de investigação e/ou de resolução de 

problemas; 

- Valorizar o trabalho colaborativo entre pares. 

 

Conteúdos do Curso de Formação 

A ação de formação está concebida para um número total de 25 horas, durante as quais se 

abordarão os seguintes temas: 

Sessão 1- Orientações curriculares em vigor e resolução de tarefas matemáticas de 

Números e Operações (3 horas) 

Sessão 2 – Resolução de tarefas matemáticas de Geometria/Medida e Organização e 

Tratamento de Dados e preparação de materiais para a sala de aula (3 horas) 

Sessão 3 – Partilha de experiências e preparação de materiais para a sala de aula (3 horas) 

Sessão 4 - Partilha de experiências e preparação de materiais para a sala de aula (3 horas) 

Sessão 5 - Partilha de experiências e preparação de materiais para a sala de aula (3 horas) 

Sessão 6 – Tarefas matemáticas (3 horas) 

Sessão 7 - Sistematização (7 horas) 

 

Todas as sessões são presenciais e decorrem no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva. 

A formação irá permitir aos docentes adquirir competências para a planificação e 

realização de atividades na escola. Os docentes vão executar atividades em contexto de 

sala de aula aplicando no terreno as aprendizagens adquiridas durante a formação.  

 

Metodologia: 

As sessões de formação são de carácter predominantemente prático, com recurso a uma 

metodologia de aprendizagem por execução de tarefas por parte dos formandos. 

 

Avaliação: 

O processo de avaliação irá incidir sobre a apresentação final (sessão final para troca de 

experiências) e relatório escrito (máximo 1500 palavras com uma reflexão acerca da 

atividade desenvolvida com os alunos).  

 

Formadora:  

Renata Carvalho 


