
Modalidade da acreditação: Módulo    

Nome da Ação: Matemática aplicada à Arte: Rigor e Criatividade   

Duração 25 Horas  

 

A Matemática ajuda-nos a modelar, representar e expressar o mundo que nos rodeia. Dispomos 

assim, pelo conhecimento matemático, de meios que asseguram a veracidade de determinados 

resultados, como por exemplo, através da teoria da perspetiva que nos permite criar um sistema de 

representação do meio envolvente em duas dimensões.  

Esta ação de formação, indo de encontro a algumas temáticas abordadas no novo programa de 

Matemática, pretende que os conhecimentos adquiridos sejam utilizados na execução dos conteúdos a 

serem transmitidos e explorados em sala de aula, promovendo a sua aplicação, também, nas diferentes 

áreas do saber.  

Os subtemas desta ação de formação foram escolhidos de forma a serem atrativos, essenciais e 

úteis na formação dos professores do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, nas áreas 

de Matemática e de Expressão Plástica.  

Destina-se então aos seguintes grupos: 

500 – Matemática; 230 – Matemática e Ciências da Natureza; 600 – Artes Visuais e 240 

– Educação Visual e Tecnológica 

Tem por objetivos: Desenvolver o espírito de equipa e de cooperação; Desenvolver o senso de 

observação e de análise; Salientar os conceitos matemáticos existentes nas diversas manifestações 

artísticas; Explorar os conceitos matemáticos através do estudo e investigação de expressões artísticas; 

Aplicar os conhecimentos em contexto curricular, adequando de modo a aperfeiçoar a aprendizagem 

do conceito matemático; Promover a produção de fichas de trabalho relacionando as diferentes áreas 

do saber, fundamentadas no conhecimento matemático e artístico.   

O conteúdo programático abrange: 

- Conceitos de geometria euclidiana plana e espacial.  

- Introdução às geometrias não-euclidianas.  

- Teoria da Perspetiva e da Projeção.  

- Proporção e a divina proporção (número de ouro).  

- Isometrias e Similitudes.  

- Estudo de ornamentos no plano e no espaço.  

- Estudo matemático sobre os trabalhos de Vitrúvio, Leonardo da Vinci, Echer, entre outros.   

Os temas desta ação de formação serão apresentados em sessões teórico-práticas, com recurso 

ao programa Geogebra sempre que se justifique.  

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

Os temas e subtemas serão discutidos e desenvolvidos através da execução de exercícios e da 

realização de atividades que proporcionem a exploração dos conhecimentos adquiridos.   


