Ação: “A Matemática na perspetiva de um
colaborativo”

trabalho

Destinatários: Professores dos Grupos 230 e 500.
Modalidade: Curso de Formação
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-104800/19
Total de horas: 25 horas presenciais conjuntas
Formadora: OLGA MARIA CARDOSO RODRIGUES
Local de realização: Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral – Celorico da Beira.
Calendarização: de 7 de outubro a 25 de novembro de 2020 (ver cronograma abaixo).
Inscrição: Até 25/09/2020, através do preenchimento on-line do formulário disponível aqui e entrega, obrigatória, até à
data de realização da 1ª sessão (inclusive), em suporte de papel, da ficha de inscrição aqui disponível para download.
OBJETIVOS:
- Incutir no formando a ideia de que os vários domínios da matemática devem ser tratados de maneira transversal ao longo do Ensino Básico e
do Ensino Secundário
- Promover o estudo e a reflexão de situações práticas relacionadas com a presença de matemática, criando nos professores autonomia para os
identificar e aproveitar para a utilização de materiais em sala de aula e, paralelamente criando confiança na sua utilização junto dos alunos;
- Mobilização de saberes (culturais, científicos e tecnológicos) para compreender a realidade e para abordar situações problemáticas;
- Evidenciar as mais valias do raciocínio matemático e a sua utilização na sociedade;
- Promover o trabalho colaborativo e o desenvolvimento profissional dos formandos.

REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS:
Os formandos serão avaliados sob o princípio da avaliação contínua, com base em:
- Trabalhos realizados no decorrer das sessões;
- Realização de um relatório no final da formação;
A avaliação quantitativa dos formandos será na escala de 1 a 10 valores, de acordo com o quadro legal em vigor e com os regulamentos do
CCPFC.

PRIORIDADES DE SELEÇÃO:
1.ª docentes do agrupamento de escolas proponente da ação (AE de Celorico da Beira);
2.ª docentes de outros agrupamentos de escolas associados do CFAE GUARDA-1;
3.ª docentes de outros agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.
Dentro de cada uma das prioridades, os candidatos serão ordenados de acordo com os seguintes critérios:
1.º ser docente do quadro;
2.º maior proximidade da data de progressão na carreira (mudança de escalão);
3.º ter mais tempo total de serviço docente efetivamente prestado;
4.º data de receção pelo CFAE da inscrição dos candidatos.

NOTAS:
1 - N.º máximo de formandos a selecionar: 15;
2 - Só serão consideradas válidas as inscrições no âmbito das prioridades de seleção definidas (consultar PRIORIDADES
DE SELEÇÃO).
3 - Deve verificar a sua seleção, no prazo indicado, na página do CFAE. Os inscritos não selecionados não serão
contactados.
4 - Em caso de número insuficiente de inscrições, o CFAE reserva-se o direito de cancelar a formação; no caso de não se
reunirem 75% de inscrições, a ação poderá ser suspensa, eventualmente para reformulação ou para substituição por outra
ação;
5 - A calendarização pode vir a sofrer alterações;
6 - A inscrição na formação pressupõe a aceitação de que, para efeitos dos procedimentos relacionados com a formação,
será prioritariamente notificado(a) através de correio eletrónico.
DATA DE AFIXAÇÃO DA LISTAGEM SELECIONADOS: a partir de 28/09/2020, em http://www.cfae-guarda1.pt
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Cronograma
Mês

outubro

novembro

Dia do mês

Dia da semana

Sessão

Horário

7

4ª feira

1ª

17:30-20:30

N.º de
horas
3

14

4ª feira

2ª

17:30-20:30

3

21

4ª feira

3ª

17:30-20:30

3

28

4ª feira

4ª

17:30-20:30

3

4

4ª feira

5ª

17:30-20:30

3

11

4ª feira

6ª

17:30-20:30

3

18

4ª feira

7ª

17:30-20:30

3

25

4ª feira

8ª

17:30-21:30

4

TOTAL
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