
 

 

O GEOGEBRA, FOLHA GRÁFICA 3D UMA FERRAMENTA DE APOIO ÀS METAS 

CURRICULARES DE MATEMÁTICA 

• FORMADORA: 
Lurdes Freitas 

 

• LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
Agrupamentos de Escolas de Oliveira do Hospital e de Arganil 

 

• Nº DE HORAS: 
 30 horas (15 horas presenciais e 15 horas de trabalho autónomo)   

 

• CALENDARIZAÇÃO 
Turma 1 - 7/09/2017 – (9h30/12h30 - 14h/17h), 4/10, 8 e 22/11/2017 - (17h30/20h30) 
Turma 2 - 6/09/2017 – (9h30/12h30 - 14h/17h), 11/10, 15 e 29/11/2017 – (17h30/20h30) 

 

• MODALIDADE 
Oficina de Formação 

 

• DESTINATÁRIOS/PÚBLICO ALVO 
Professores dos grupos 230 e 500 

 

• CONTEÚDOS 

1ªSessão – Presencial Conjunta (3 horas) 

• Apresentação dos intervenientes na formação, os objetivos, metodologias, materiais, 
resultados a alcançar, avaliação e calendarização. 

• Apresentação de forma sumária das Metas Curriculares de Matemática do ensino básico 
e secundário ao nível do domínio de Geometria, objetivos e descritores de desempenho; 

• Formação de grupos de trabalho para identificação das alterações ao nível dos 
conteúdos; reconhecimento da importância das capacidades transversais no desempenho 
académico dos alunos e identificação das alterações na utilização das tecnologias.  

• Apresentação oral das reflexões dos grupos de trabalho. 

• Apresentação do software Geogebra e familiarização com o programa e as suas 
ferramentas 

2ªSessão – Presencial Conjunta (4 horas) 

• Desenvolvimento de atividades propostas que mobilizem algumas potencialidades do 
GeoGebra no ensino/aprendizagem das metas de Geometria. 

•  Reflexão e discussão sobre possíveis abordagens para cada atividade em sala de aula. 
3ªSessão – Trabalho autónomo (5 horas) 

• Elaboração de um recurso em Geogebra de aplicação do domínio da Geometria. 
4ª Sessão – Presencial Conjunta (4 horas) 

• Apresentação de forma sumária das Metas Curriculares de Matemática do ensino básico 
e secundário do domínio da Álgebra e Funções, objetivos e descritores de desempenho; 



 

 

• Trabalho de grupo: identificação das alterações ao nível dos conteúdos; 
reconhecimento da importância das capacidades transversais no desempenho 
académico dos alunos e identificação das alterações na utilização das tecnologias.  

• Apresentação oral das reflexões dos grupos de trabalho. 

• Desenvolvimento de atividades propostas que mobilizem algumas potencialidades 
do GeoGebra 3D no ensino/aprendizagem das metas nos domínios de Álgebra e 
Funções. 

•  Reflexão e discussão sobre possíveis abordagens para cada atividade em sala de 
aula. 

5ªSessão – Trabalho autónomo (5 horas) 

• Elaboração de um recurso em Geogebra de aplicação dos domínios Álgebra ou 
Funções. 

6ª Sessão – Presencial Conjunta (2 horas) 

• Apresentação de forma sumária das Metas Curriculares de Matemática do ensino 
básico e secundário ao nível do domínio da Organização e Tratamento de dados, 
objetivos e descritores de desempenho; 

• Trabalho de grupo: identificação das alterações ao nível dos conteúdos; 
reconhecimento da importância das capacidades transversais no desempenho 
académico dos alunos e identificação das alterações na utilização das tecnologias.  

• Apresentação oral das reflexões dos grupos de trabalho. 

• Desenvolvimento de atividades propostas que mobilizem algumas potencialidades 
do GeoGebra no ensino/aprendizagem das metas do domínio de Organização e 
Tratamento de dados 

7ªSessão – Trabalho autónomo (5 horas) 

• Elaboração de um recurso em Geogebra de aplicação no domínio Organização e 
Tratamento de dados. 

• Aplicação em sala de aula de um dos materiais construídos. 

• Avaliação da aplicação dos materiais produzidos. 
8ª Sessão – Presencial Conjunta (2 horas) 

• Apresentação das tarefas elaboradas e análise dos resultados da sua aplicação em 
sala de aula. 

• Partilha e debate das principais conclusões efetuadas.  

• Avaliação da formação. 

 

• CREDITAÇÃO 

83923/15 – 30 horas 


