Plano de Formação 2018/2021

Curso n.º 29_proforma_18/21
O Professor, a Matemática e o Aluno: Metas profissionais e Metas curriculares na promoção
de boas práticas/sucesso.
(DREAçores/AAFC/085/2017)

Cronograma /Caracterização
N.º de horas: 25
Unidades de Crédito: 1 unidade (com os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 31.º do EPDRAA)
Formador: José Jacinto Castro Silva
Público: Docentes dos grupos 110, 230 e 500
Horário: A indicar
Local: São Miguel
Condições de frequência e de aprovação:
1. É obrigatória a frequência de, pelo menos, 22,5 horas de formação. (n.º 2 do artigo 230.º do EPDRAA)
2. A certificação da ação está condicionada à obtenção de aproveitamento no curso.
Programa abreviado:
Data

Horário

Programa (abreviado)

N.º de Horas

a) O papel do professor de Matemática;
b) A Matemática: aprofundamento do conhecimento matemático, didático e
curricular dos professores envolvidos;

08 a 12
julho

09h30-12h30
14h00-16h00

c) A implementação de experiências de desenvolvimento curricular em
Matemática;
d) O desenvolvimento de atitudes positivas dos professores relativamente à
Matemática;
e) A criação de dinâmicas de trabalho: reflexão e colaboração entre os
professores;
f) A promoção de boas praticas.
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O Professor, a Matemática e o Aluno: Metas profissionais e Metas
curriculares na promoção de boas práticas/sucesso.

Programa

(Modalidades de Curso e Módulo, no âmbito do previsto nos artigos 224.º e 236.º do EPDRAA)

1. Caracterização da Ação de Formação
Modalidade:
Curso de formação
Área de Formação:
Ciências da Especialidade
Designação:
O Professor, a Matemática e o Aluno: Metas profissionais e Metas curriculares na promoção de boas
práticas/sucesso.
Duração:
25 horas
Destinatários:
Docentes dos grupos 110, 230 e 500
Condições de Frequência:
 É obrigatória a frequência de, pelo menos, 22,5 horas presenciais de formação. (n.º 2 do artigo 230.º do
EPDRAA).
 A certificação da ação está condicionada à obtenção de aproveitamento.
Formador Responsável:
José Jacinto Castro Silva

2. Razões Justificativas da Ação e sua Inserção no Plano de Atividades da Entidade Proponente

Sê
Se não puderes ser um pinheiro, no topo de uma colina, Sê um arbusto no vale, mas sê O melhor arbusto à
margem do regato. Sê um ramo, se não puderes ser uma árvore. Se não puderes ser um ramo, sê um pouco
de relva E dá alegria a algum caminho. Se não puderes ser uma estrada, Sê apenas uma senda, Se não
puderes ser o Sol, sê uma estrela. Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso... Mas sê o melhor no
que quer que sejas.
Pablo Neruda
Os estudos nacionais e internacionais relativos ao desempenho dos alunos em Matemática revelam a
necessidade de desenvolver medidas que ajudem a melhorar as condições de ensino e aprendizagem da
Matemática e os níveis de sucesso dos alunos.
Nesse sentido a DRE- Açores decidiu desenvolver um programa de formação contínua para professores do
1.º e 2.ºciclos do ensino básico, em articulação com as Instituições de Ensino Superior com responsabilidade
na formação inicial de professores e com as escolas de 1.º e 2º ciclos e os agrupamentos de escolas.
Este plano tem como objetivos a melhoria das aprendizagens matemáticas dos alunos dos 1.º e 2.º Ciclos do
Ensino Básico e, também, o desenvolvimento de uma atitude favorável em relação a esta área curricular.
Para isso, pretende-se:
a)

O papel do professor de Matemática:

-

A Didática da Matemática como instrumento do professor;
O segredo de um bom ensino da Matemática;
Condições para um bom ensino da Matemática;
Das suas conceções às suas ações: construindo a identidade profissional do professor de Matemática
A reflexão e a colaboração para melhor ensinar – estratégias de boas práticas.

b) A Matemática: aprofundamento do conhecimento matemático, didático e curricular dos professores
envolvidos;
c)
d)
e)
f)

a implementação de experiências de desenvolvimento curricular em Matemática;
o desenvolvimento de atitudes positivas dos professores relativamente à Matemática;
a criação de dinâmicas de trabalho: reflexão e colaboração entre os professores;
a promoção de boas praticas.

3. Objetivos a Atingir no Final da Formação
Os objetivos deste programa de formação são:
a) Aprofundar o conhecimento matemático, didático e curricular dos professores do 1º e 2º ciclos do ensino
básico;
b) Favorecer a realização de experiências de desenvolvimento curricular em Matemática;
c) Fomentar uma atitude positiva dos professores relativamente à disciplina de Matemática e às capacidades
dos alunos;
d) Criar dinâmicas de trabalho entre os professores, com vista a um investimento continuado no ensino da
Matemática.
e) Promover sucesso em Matemática e prevenir o abandono escolar (Programa ProSucesso).
f) Contribuir para uma formação de qualidade e com competências para o exercício de uma cidadania crítica
e responsável das nossas crianças e jovens.
g) Abordagem transversal aos temas estudados no ensino básico e com atividades práticas de cada tema.
Números e Operações, Álgebra, Geometria e Medida e Tratamento de dados.

4. Conteúdos Programáticos (discriminando, na medida do possível, o número de horas de formação relativo a cada componente)
Acolhimento e apresentação da ação, elaborando uma agenda de trabalho com a distribuição dos itens pelos
três dias previstos no calendário e horário da ação de formação.
Dinâmica de grupo através da leitura, reflexão e partilha das ideias do texto: “As borboletas e a luz”, como
ponto de partida para um autoconhecimento enquanto professores de Matemática.
a) O papel do professor de Matemática:
- A Didática da Matemática como instrumento do professor;
- O segredo de um bom ensino da Matemática;
- Condições para um bom ensino da Matemática;
Jogo de dinâmica de grupo: “objeto insólito”, como ponto de partida para autoconhecimento das
conceções e crenças de cada participante na construção do eu profissional.
- Das suas conceções às suas ações: construindo a identidade profissional do professor de Matemática
- A reflexão e a colaboração para melhor ensinar – estratégias de boas práticas.
Os itens referidos serão abordados por PowerPoint, com citações de excertos de diversos documentos
Hargreaves, A (1998); Ponte,J. P. (1994, 1998,…); Serrazina, L. (1998, 2001,…); Schön, D. (1992, 1993, …)
entre outros autores que trabalharam e investigaram o abordaram as temáticas referidas.
b) A Matemática: aprofundamento do conhecimento matemático, didático e curricular dos professores
envolvidos;
A Matemática:
- Objeto da Matemática;
- Atividade Matemática;

- Dimensão histórica e cultural da Matemática;
Os itens referidos serão abordados por PowerPoint, com citações de excertos de diversos documentos da
literatura relacionada e com trabalho em pequeno grupo para responder a determinadas questões:
1 - Se um aluno lhe perguntasse:
• O que é a Matemática?
• Para que serve a matemática? Que argumentos?
• Porque se ensina Matemática a crianças e jovens?
•…
Nos itens seguintes:
c) a implementação de experiências de desenvolvimento curricular em Matemática;
d) o desenvolvimento de atitudes positivas dos professores relativamente à Matemática;
Serão abordados os processos matemáticos, A Matemática no currículo – Metas Curriculares, Aprendizagem
da Matemática e Dinâmica do processo de ensino.
Os itens referidos serão abordados por PowerPoint, com citações de excertos de diversos documentos da
literatura relacionada e com trabalho em pequeno grupo identificando na pratica letiva situações em que os
alunos apresentam dificuldades em determinados assuntos. Identificando as causas, as razões e sugerindo
estratégias, visando um apropriação eficaz dos conceitos, por parte dos alunos.
Nos itens seguintes:
e) a criação de dinâmicas de trabalho: reflexão e colaboração entre os professores;
f) a promoção de boas praticas.
Os itens referidos serão abordados por PowerPoint, com citações de excertos de diversos documentos da
literatura relacionada e com a apresentação de diversas atividades: Ensinar a tabuada para a vida;
Problemas e estratégias de resolução, Investigação matemática e as Tecnologias em Educação Matemática.
Atividades e tarefas práticas sobre os temas visados.

5. Metodologias de Realização da Ação (discriminar, na medida do possível, a tipologia das aulas a ministrar: teóricas,
teórico/práticas, práticas)

Metodologia de resolução de problemas
Dinâmicas de grupo
Reflexão e partilha de experiências
Investigação-ação

6. Avaliação dos Formandos (em cumprimento do artigo 228.º e do n.º2 do artigo 230.º do EPDRAA)
A avaliação individual, no domínio dos conhecimentos e capacidades (60%), a avaliação terá em conta dois
elementos fundamentais: discussão e exposição crítica sobre assuntos e temas decorrentes da leitura de
textos e/ou reflexões e construção de uma atividade para implementar em sala de aula.
Neste sentido, os parâmetros da avaliação da discussão e exposição crítica irão ter em conta a pertinência, o
espírito crítico, a capacidade de contextualização e ligação com as dinâmicas pedagógicas do ensino da
matemática e o seu consequente feedback na população alvo, os alunos. A elaboração de uma atividade para
implementar em sala de aula envolverá, como parâmetros de avaliação, a sua pertinência, as potencialidades
para os seus destinatários e a capacidade de interligação dos formandos do conhecimento dos programas e
das metas curriculares bem como a sua integração numa aula equilibrada e dinâmica.
As atitudes serão avaliadas através da participação nas atividades (30%), realização das tarefas nas sessões,
empenhamento nas tarefas, pontualidade e assiduidade (10%), com recurso a grelhas de observação do
formador e grelhas de autoavaliação dos formandos.
A avaliação final terá em conta as atitudes (40%) e os conhecimentos (60%) e será mencionada na escala de
1 a 5 (0-29: 1; 30-49: 2; 50-74: 3; 75-84: 4; 85-100: 5).
Notação: Aprovado/Não aprovado
Sem prejuízo do anteriormente referido, os formandos serão esclarecidos, no início da ação, sobre os critérios
segundo os quais serão avaliados.

7. Modelo de Avaliação da Ação (em cumprimento do artigo 227.º do EPDRAA)
Os formandos serão sujeitos a uma avaliação pedagógica contínua (ao longo do processo formativo), tendo
por base o seu contributo para a formação e o seu desempenho nos exercícios propostos.
A ação de formação será avaliada pelos formandos, pelo formador e pela entidade formadora de modo a
permitir a análise da sua adequação aos objetivos previamente definidos e da sua utilidade na formação
contínua do docente.
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