
Modalidade da acreditação: Módulo    

Nome da Ação: Matemática ao alcance de todos: Conceitos, Estratégias e Metodologias  

Duração 25 Horas  

 

Público alvo 

[110] 1.º Ciclo do Ensino Básico; [230] Matemática e Ciências da Natureza;  

[500] Matemática 

 

Razões justificativas 

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. 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 temas desta ação de formação foram escolhidos de forma a serem atrativos, 

essenciais e úteis na formação dos professores do 1.º, 2.º e 3º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário. 

Os conteúdos serão tratados visando todo o percurso estudantil, de modo a desenvolver 

conceitos, estratégias e metodologias para o seu melhor ensino-aprendizagem. 

Alguns apontamentos de História da Matemática serão referenciados para melhor 

fundamentar as estratégias e metodologias utilizadas. 

 

Objetivos 

- Desenvolver o espírito de equipa e de cooperação, bem como o senso de observação, 

análise e reflexão; 

- Explorar os conceitos matemáticos, as estratégicas e metodologias para a sua aplicação 

e entendimento, salientando os conceitos matemáticos básicos e o seu tratamento ao longo do 

percurso estudantil; 

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

aprendizagem do conceito matemático, promovendo a produção de fichas de trabalho 

relacionando as diferentes áreas do saber, fundamentadas no conhecimento matemático. 

 

Conteúdos Programáticos 

1. Conceitos, estratégias e metodologias em aritmética e operações aritméticas. 

Desenvolvimento do cálculo mental. 



2. Conceitos, estratégias e metodologias em geometria euclidiana plana e espacial. 

Desenvolvimento de noções no plano e no espaço. 

3. Conceitos, estratégias e metodologias em álgebra, com aplicações. Desenvolvimento 

de conceitos de síntese. 

4. Conceitos, estratégias e metodologias em análise, com aplicações. Desenvolvimento 

de conceitos de síntese. 

5. Conceitos, estratégias e metodologias em estatística e aplicações. 

6. Resolução de Problemas, através de métodos e procedimentos. 

 

Metodologias 

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

recurso ao programa Geogebra, entre outros, 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 

práticos e 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. 

 

Bibliografia Fundamental 

Recursos, programas e orientações curriculares do Ministério da Educação: 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/ 

- Associação de Professores de Matemática: http://www.apm.pt/ 

- Sociedade Portuguesa de Matemática: http://www.spm.pt/ 

- Atractor - Matemática Interactiva: http://www.atractor.pt/l 

- Boyer, C. (1979) – História da Matemática, Editora Edgard Blucher, São Paulo. 

- Caraça, B.J. (1998) – Conceitos Fundamentais da Matemática 

- Crato, Nuno (organizador) (2008) Ensino da Matemática: questões e soluções, Fundação 

Calouste Gulbenkian 

- Monteiro, Aniceto e Paulo, Silva (1945) – Aritmética Racional, reedição, 2º Volume da 

colecção Biblioteca Básica de Textos Didácticos de Matemática 

- Amorim, Diogo Pacheco (1943) – Compêndio de Geometria, reedição, Biblioteca Básica de 

Textos Didácticos de Matemática 

- Aharoni, Ron (2012) – Aritmética para pais, Gradiva Publicações 

- Manuais escolares 


