
Modalidade da acreditação: Módulo    

Nome da Ação: História da Matemática no contexto da sala de aula   

Duração 25 Horas  

 

Público alvo 

110 – 1º Ciclo do Ensino Básico; 230 – Matemática e Ciências da Natureza; 500 – 

Matemática. 

 

Razões justificativas 

Há algum tempo tomou-se consciência da relevância da História da Matemática 

pelo facto de fornecer uma fonte abundante de motivação na abordagem de temas de 

Matemática na sala de aula. 

Nos atuais manuais escolares, de diferentes níveis de ensino, já encontramos 

pequenos resumos históricos devidamente integrados na sua composição. 

O uso de exemplo históricos, quer pela narração de um acontecimento, quer pela 

evolução de um certo conceito matemático, pode auxiliar na compreensão de um 

determinado tópico abordado, ou na resolução de questões matemáticas. 

Os temas abordados nesta ação de formação são transversais e interdisciplinares, 

tendo como fio condutor os conteúdos do novo programa de matemática. 

Esta ação de formação pretende colmatar a formação que os professores têm nesta 

área proporcionando uma melhor integração desta componente no currículo, para além 

de promover a sua aplicação em diversas áreas do saber. 

 

Objetivos 

- Desenvolver o espírito de equipa e de cooperação; 

- Desenvolver o senso de observação, análise e reflexão; 

- Aprofundar a formação de alguns professores em História da Matemática; 

- Estimular o uso da História da Matemática como instrumento didático-

pedagógico; 

- Fomentar a aplicação da História da Matemática em contexto curricular e de 

transversalidade; 

- Explorar alguns conceitos matemáticos através do estudo e da investigação pela 

História da Matemática; 



- Promover a produção de fichas de trabalho relacionando as diversas área do 

saber, e fundamentadas na História da Matemática. 

 

Conteúdos Programáticos 

1. O surgimento do pensamento matemático. 

2. Aspectos gerais da História da Matemática na Antiguidade. 

3. Os sistemas de numeração: surgimento e evolução.  

4. Os diferentes conjuntos numéricos. 

5. As operações aritméticas nos diversos povos e seus algoritmos. 

6. Breve relato sobre as origens da Geometria e a utilização da Medida. 

7. Breve abordagem sobre a evolução da Álgebra: as equações algébricas. 

8. Algumas características da Matemática no Renascimento. 

9. O aparecimento das consideradas matemáticas modernas. 

 

Metodologias 

Os temas desta ação de formação serão apresentados em sessões teórico-práticas. 

Adotar-se-á uma metodologia que privilegia e valoriza a participação ativa dos 

formandos. 

Os temas e subtemas serão discutidos e desenvolvidos através, também, da 

execução de exercícios práticos, inseridos em momentos da história da matemática, bem 

como, da realização de atividades que proporcionem a exploração dos conhecimentos 

adquiridos, como por exemplo, a elaboração de fichas de trabalho para os alunos dos 

diferentes níveis de ensino. 
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