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OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

- Promover o gosto pela Matemática e em particular incentivar a articulação entre esta e a vida real;  

- Reconhecer a importância/utilidade dos materiais manipuláveis e da tecnologia na aprendizagem e no 

ensino da Matemática; 

 - Identificar as potencialidades e as limitações da utilização de materiais e da tecnologia na abordagem ao 

estudo da Matemática; 

- Dominar ferramentas informáticas que melhor se adequem à exploração de tópicos matemáticos; 

 - Dominar a terminologia e a linguagem específica dos temas tratados;  

- Conhecer modelos, construções e procedimentos matemáticos, com recurso aos materiais manipuláveis e 

à tecnologia, e que possam contribuir para interpretações elementares do mundo físico;  

- Desenvolver a aprendizagem de conceitos e técnicas de processos matemáticos envolvidos nos conteúdos 

programáticos apresentados. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

- Material manipuláveis - tangram, geoplano, barras de cuisinaire, blocos lógicos, ábaco, sólidos 
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geométricos, miras, curvímetros, geomag, etc. 

 - A máquina de calcular - folha de cálculo e a sua utilidade na estatística. 

 - Programas educativos – ambientes de geometria dinâmicos, modellus. 

 - Internet e matemática – potencialidades e limitações. 

- As webquests  

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Para além de um modo mais “tradicional” de aprender e ensinar Matemática, exige-se hoje aos docentes, 

desta área científica, abordagens a conceitos e relações matemáticas onde os materiais e a tecnologia 

assumem papéis de relevo. As Orientações Curriculares para os primeiros anos estabelecem que os alunos 

devem frequentemente ter a oportunidade de utilizar recursos de natureza diversa. Destes destacamos a 

utilização das tecnologias, (calculadora, folha de cálculo, programas educativos) e materiais manipuláveis 

estruturados e não estruturados. 

Esta unidade curricular, surge com a finalidade de conhecer os variados materiais didáticos e da tecnologia 

como recursos possíveis no ensino de conceitos/temas da matemática, assim como identificar as 

potencialidades e limitações da sua utilização neste processo, considerando as Orientações Curriculares.  

No cumprimento do DL n.º 79/2014 art. 13º, esta Unidade Curricular surge no âmbito da Formação na Área 

da Docência, integrando da Matemática os 30 créditos mínimos de formação na área de docência. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As aulas desta unidade curricular terão, sobretudo, um caráter teórico-prático. Privilegiar-se-á uma 

metodologia de trabalho baseada na manipulação dos materiais e na elaboração/discussão de exemplos de 

propostas de tarefas. Neste âmbito, é fundamental o envolvimento e implicação dos estudantes nas tarefas 

propostas, em particular, durante as aulas. Estas tarefas poderão, ou não, implicar uma preparação prévia, 
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serão variadas na sua natureza e remeterão para diferentes modalidades de trabalho (trabalho individual, de 

pequenos grupos, com toda a turma).  

Os instrumentos de avaliação utilizados serão: trabalhos de grupo, individuais, portefólios, projeto de grupo, 

devidamente contextualizados no âmbito do Regulamento Escolar dos cursos do 1.º ciclo, em vigor no 

IPBeja. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

 

  Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor do 1.º e 2.º ciclos, ao DL 

79/2015 e às especificidades desta Unidade Curricular, as metodologias utilizadas privilegiam uma 

componente prática do ensino, não descurando uma vertente didáctica que garanta a aplicabilidade destes 

materiais e tecnologias no contexto da futura atividade profissional destes alunos. Considerando que este 

grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação das novas gerações, estas 

metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competência ao nível de espírito crítico e de autonomia, 

que suscitem o gosto e a necessidade permanente de actualização através da formação ao longo da vida. 

Espera-se que os alunos desenvolvam competências didácticas e tecnológicas que lhes permitam planear, 

fundamentadamente, experiências significantes de aprendizagem da matemática tirando partido das mais 

recentes tecnologias informáticas. 

 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Os instrumentos de avaliação utilizados serão: trabalhos de grupo, individuais, portefólios, projeto de 

grupo, devidamente contextualizados no âmbito do Regulamento Escolar dos cursos do 1.º ciclo, em vigor 

no IPBeja. 
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