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CCPFC/ACC-105116/19
Oficina de Formação
25 horas + 25 horas de trabalho autónomo (50 horas)

Florbela de Almeida Correia Soutinho
Educadores de Infância e Professores do 1.º CEB. A presente ação releva para efeito de 
progressão em carreira na dimensão científica e pedagógica.
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SESSÕES ONLINE (25h)
- Princípios orientadores de práticas integra-

das de gestão flexível do currículo
- Normativos legais curriculares que orientam 

a prática docente
O lugar da matemática no currículo e nos 

normativos legais
- A matemática nas OCEPE e documentos de 

apoio
- A matemática e as aprendizagens essenciais 

no 1.º CEB
- A matemática e o Perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória
- A matemática no Decreto-lei n.º 55/2018 de 

6 de julho

A articulação da matemática com as outras 
áreas curriculares

- Produção de tarefas
A negação da matemática e na matemática
- E se a matemática fosse o não? - Tarefas 

práticas

SESSÕES DE TRABALHO AUTÓNOMO (25h)
- Construção de materiais pedagógicos e 

experimentação dos mesmos;
- Avaliação dos materiais produzidos e dos 

resultados atingidos, no âmbito da Oficina;
- Partilha do resultado da implementação das 

tarefas  em contexto.

Avaliação final de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Início: 24 de janeiro / 2022 | Fim:  5 de março / 2022

Plataforma zoom.

Ordem de inscrição.
Até 19 de janeiro. Limitadas a 15 formandos. Inscrições online através de link divulgado 
via email e de acordo com as instruções aí constantes.
€ 10  por formando. Deve ser feito o pagamento por transferência bancária para a conta 
PT50003506710000319073016 e enviado o comprovativo, devidamente identificado, 
para spzc.secretariado@spzc.pt ou pessoalmente numa das delegações do SPZC.

Matemática e Articulação Curricular:
Desafiar a Prática Docente

Cfcentro de formação

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE


