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AÇÃO DE FORMAÇÃO

A articulação das áreas curriculares de Português e Matemática
para a eficácia do processo de resolução de problemas

LEIRIA

LEIRIA - endereço a confirmar
CCPFC/ACC-82339/15
25 horas presenciais + 25 horas de trabalho autónomo
Deolinda Varela Marques Correia
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Modalidade: Oficina de Formação
Destinatários: GR 110, GR 230, GR 500 (releva para efeito de progressão na carreira na dimensão científica e pedagógica).
Conteúdos: Sessões presenciais conjuntas – 25 horas
- Estudos nacionais e internacionais sobre literacia em leitura e matemática e compreensão de
enunciados escritos;
- Tipos de enunciados escritos de matemáticas
com estruturas linguísticas complexas que dificultam a compreensão e condicionem o raciocínio lógico/dedutivo;
- Tipologias textuais frequentes nos enunciados
de matemática;
- Estruturas linguísticas complexas e suas implicações para a resolução dos problemas de
matemática;
- As fontes de informação linguísticas e não
linguísticas e o efeito da combinação de diferentes sistemas de representação semiótica no
processamento dos enunciados e na compre-

ensão dos problemas;
- Apresentação dos materiais produzidos, realizados no âmbito do trabalho autónomo.
Sessões de trabalho autónomo – 25 horas
- Planificação de uma unidade didática;
- Construção de materiais didáticos, como fichas
de trabalho ou formativas com a explicitação
dos conteúdos tratados nas sessões presenciais
conjuntas);
- Aplicação dos materiais produzidos nas turmas/anos de escolaridade
- Apreciação dos resultados obtidos.
- Reflexão escrita sobre o trabalho produzido e
indicação de sugestões metodológicas para explicitação dos conteúdos na sala de aula.

Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 16.FEV.2018 - 28.ABR.2018: 8 sessões de formação.
16.FEV ~ 16:00 - 21:30 | 24.FEV ~ 10:00 - 12:30 | 24.FEV ~ 14:00 - 17:30 | 16.MAR ~ 18:00 - 21:30 |
14.ABR ~ 10:00 - 12:30 |14.ABR ~ 14:00 - 17:30 |28.ABR ~ 10:00 - 12:30 | 28.ABR ~ 14:00 - 17:30
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 09 de fevereiro de 2018. Limite de 20 formandos. Esta inscrição deve ser preenchida online no site
www.spzc.pt (Centro de Formação). Em caso de dificuldade de envio, por não conseguir submeter este
formulário, consulte a sua Delegação do SPZC.
Custo da ação: € 10 por formando, a pagar após a confirmação da inscrição. O pagamento será feito na Delegação do
SPZC da sua área de residência, junto com a entrega de cópia de BI/CC (rasurada e considerada apenas
para efeitos desta ação de formação).
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