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Jornadas “Saber e Partilhar” no AEOH 

• FORMADORA: Lurdes Freitas 

 

• LOCAL DE REALIZAÇÃO: Escola sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital 

 

• Nº DE HORAS: 3h Presenciais 

 

• CALENDARIZAÇÃO:  12/07/2018 

 

• MODALIDADE: Atividade de curta duração  

 

• DESTINATÁRIOS/PÚBLICO ALVO: Professores de Matemática do Ensino Básico e Secundário  

 

• CONTEÚDOS E OBJETIVOS: Partilha de experiências, conhecimentos e boas práticas. 

 

• PROGRAMA* 

9:15 h - 9:30h – Receção dos participantes. 

9:30h -  11h – Comunicações. 

• Como avaliar para o sucesso educativo? – Lurdes Freitas 

• Apresentação Projeto Erasmus+: "STEM4Math" -  Sandra Magalhães 

• Abelhas – Homeostasia, a razão que nos une – Paulo Inácio 

11h – 11:30h – Coffe-break. 

11.30h – 13h – Comunicações. 

• Telemóveis em sala de aula? Sim é possível! – Pedro Silva 

• Ambiente virtual de aprendizagem e Qr codes – Isabel Guilherme 

• Ferramenta colaborativa WEB2 em contexto de sala de aula: Questionários. – Lurdes 

Freitas 

13h – Almoço. 



 

Como avaliar para o sucesso educativo?  

O Ministério da Educação desenvolveu uma estratégia na qual se incluem diferentes medidas, 

entre as quais, a criação de um “Perfil de competências do aluno para o século XXI”, o desen-

volvimento de um programa para a cidadania, de um programa para a inclusão, o desenvolvi-

mento de um currículo, as “Aprendizagens essenciais” por disciplina e ano de escolaridade e a 

redefinição dos “Princípios orientadores da avaliação das aprendizagens, afirmando a dimen-

são eminentemente formativa da avaliação, que se quer integrada e indutora de melhorias no 

ensino e na aprendizagem”. (Despacho normativo n.º1-F/2016, de 5 de abril).  

Neste quadro legislativo, que tipo de avaliação assume especial relevância para concretizar a 

melhoria das aprendizagens? Que critérios de avaliação adotar? 

 

Apresentação Projeto Erasmus+: "STEM4Math" 

STEM4Math é um projeto europeu no âmbito do STEM (ciências, tecnologia, engenharia e 

matemática) e com enfoque na Matemática, no qual a APM é parceira da Bélgica, Espanha, 

Finlândia e Suécia. 

O projeto, que tem a duração de 3 anos, visa selecionar, adaptar e partilhar tarefas que permi-

tam desenvolver nos alunos as 4 grandes áreas do STEM, de acordo com o modelo didático 

desenhado para o efeito. 

Numa primeira fase, conceberam-se 10 tarefas STEM destinadas a alunos do 2º ciclo com os 

respetivos guiões, para professores e alunos. Todas estas tarefas já foram implementadas em 

turmas-piloto, nos diferentes países, e recolhido o impacto destas junto dos alunos e dos pro-

fessores envolvidos.  

Atualmente, os referidos países estão a construir novas tarefas a ser implementadas aos alu-

nos do 1º ciclo, no início do ano letivo 2018/2019. 

A divulgação e a partilha de todos os materiais construídos no projeto será feita em eventos 

formativos que acontecem no próximo ano letivo, bem como no site 

http://www.stem4math.eu/about-stem4math, ainda em fase de construção. 

 

 

Abelhas – Homeostasia, a razão que nos une  

No fascinante mundo das abelhas, para quem tem um jardim, se interessa pela natureza ou 

considere a polinização importante, a apicultura pode tornar-se uma ocupação atraente. 

Assim, com a persistente vontade de melhor conhecer este povo modesto, organizado e sábio, 

muitos cientistas têm procurado desvendar os seus admiráveis segredos. 

Na arquitetura de uma colmeia, onde vivem em média 60000 abelhas quando povoada, julga-

se, hoje, que nela existe o exemplo mais notável do mundo animal da resolução de problemas 

de otimização – se olharmos para os favos construídos com cera produzida pelas abelhas, veri-

ficamos que se tornou necessário formar alvéolos com a maior capacidade e solidez empre-

gando a menor quantidade de matéria possível. 

Mas a sua sobrevivência e perpetuação vai depender do quociente entre a área da superfície 

da colónia e o volume do seu núcleo, a simples renovação metódica de rainhas de boa proce-

dência e com técnicas criatórias ligadas ao conhecimento pode não ser suficiente – uma coló-

nia de abelhas funciona como uma unidade cuja homeostasia social tem um papel preponde-

rante. 

 



 

Telemóveis em sala de aula? Sim é possível! 

Com a constante evolução das tecnologias de informação e comunicação, as pessoas recorrem 

cada vez mais à internet para partilhar informações, conhecimentos, interesses, valores e 

estratégias para atingir objetivos comuns. 

A utilização de plataformas online permite a estes utilizadores criar e partilhar informação de 

forma interativa e colaborativa. 

Existem várias ferramentas online e várias plataformas que facilitam a partilha de informação 

entre os utilizadores, normalmente chamadas ferramentas Web 2.0, permitem a: partilha e 

reutilização da informação; colocação de vídeos, comentários, entre outros. As plataformas de 

aprendizagem online são ambientes virtuais muito úteis para a promoção da aprendizagem, 

permitindo o seu planeamento, implementação e avaliação. 

Poderemos utilizar estas ferramentas e plataformas, em sala de aula, com o recurso do tele-

móvel? 

 

Ambiente virtual de aprendizagem e Qr codes  

O Smartphone é, talvez, o dispositivo móvel mais popular entre os alunos e para muitos a pri-

meira escolha para aceder à Internet. É então urgente aproveitá-lo para explorar oportunida-

des de aprendizagem, dentro e fora da escola. Por isso, a questão que hoje se coloca já não é 

se os alunos devem usar os seus dispositivos para aprender, mas como podem potenciá-los.  

A aplicação de leitor de QR codes é mais uma ferramenta virtual ao serviço do ensino e apren-

dizagem da matemática com utilização do smartphone em sala de aula. O QR-code é um códi-

go de barras bidimensional que pode ser facilmente descodificado através de um telemóvel 

com câmara. Esse código é convertido em texto, imagem, etc. 

Por outro lado, também existe a possibilidade de criar códigos, utilizando aplicações informáti-

cas que estão disponíveis na Internet. Nesta sessão será utilizada esta ferramenta e exemplifi-

cada a sua utilidade em contexto de sala de aula.  

 

Ferramenta colaborativa WEB 2.0 em contexto de sala de aula: 

Questionários 

É reconhecido que as ferramentas WEB 2.0 disponibilizadas pela empresa Google manifestam 

enorme potencial para utilização em contexto educativo. A ferramenta “Questionários” dentro 

da ferramenta Google Docs é um desses instrumentos e permite a construção de um questio-

nário com questões do tipo aberto ou de escolha múltipla e pode ser enviado por e-mail. 

Esta ferramenta pode ser utilizada em contexto educativo e, em particular na disciplina de 

matemática. A sua aplicação depende sempre da criatividade e dos objetivos que o professor 

pretenda explorar, no entanto, pode ser utilizada como forma de incentivar para a descoberta 

de novas informações e também como uma estratégia de familiarizar os alunos com o proces-

so de investigação científica. 

 


