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Comunicações com Demonstração

As comunicações com demonstrações são sessões nas quais as abordagens, as práticas ou os materiais que fazem parte do conteúdo da comunicação serão
compartilhados e discutidos. Encorajam-se para estas sessões temas que proporcionem uma sessão tão dinâmica quanto possível através de materiais,
abordagens, ou práticas a serem demonstradas. Estas sessões pretendem envolver os participantes ativamente durante a apresentação. Por exemplo, pode
recorrer-se a um vídeo, a trabalhos, a resolução de tarefas, etc., que serão compartilhados com os participantes proporcionando-lhes a oportunidade de
experimentar e discutir bem como ver como determinados desafios podem ser aplicados.

 

> CCD 01 - Eu aluno, assumo o controlo da minha própria aprendizagem: Uma experiência no âmbito do projeto ITEC

> CCD 02 - Algoritmos (mais) antigos: justificando a sua eficácia

> CCD 03 - Avaliando a reflexão (escrita) sobre as práticas desenvolvida por futuros professores

> CCD 04 - Possibilidades de integração de tablets na prática pedagógica: exemplos de atividades de um curso de formação contínua

> CCD 05 - A criação do mundo homens de fé e de ciência: Leibniz, Newton e o cálculo infinitesimal

> CCD 06 - Luca Pacioli matemático e pedagogo: problemas para a sala de aula

> CCD 07 -

> CCD 08 - Uma de lógica matemática no 1º ciclo do ensino basico

CCD 01 - Eu aluno, assumo o controlo da minha própria aprendizagem: Uma experiência no âmbito do

projeto ITEC

Sexta, 27 de março, 11:15

Piso 0 - A2 -01

Geral

Sónia Carla Barbosa, Agrupamento de escolas Álvaro Velho

O projeto iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom – Tecnologias Inovadoras para uma Sala
da Aula Aliciante) baseou-se na integração curricular de tecnologias, permitindo que os professores
refletissem sobre a sua prática e implementassem cenários de aprendizagem. Este processo favoreceu a
inovação nas práticas pedagógicas dos professores conduzindo a um novo conceito de sala de aula.
Nesta comunicação pretende-se fazer uma breve apresentação de uma história de aprendizagem realizada
pelos alunos do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho - Barreiro do 7º. Ano de escolaridade no tópico
Geometria. Os alunos usaram a tecnologia para o apoio às escolhas de aprendizagem para lá da sala de
aula. O ensino e a aprendizagem foram constituídos, interligados e organizados em torno do aluno,
assumindo estes o controlo das suas aprendizagem e utilizando a tecnologia para as gerirem. Serão
também abordadas as atividades de aprendizagem desenvolvidas que levaram ao sucesso da história de
aprendizagem.
De seguida pretendo implementar uma componente prática onde os participantes irão construir websites
usando a plataforma livre weebly.
Para a atividade é requerida uma sala com computadores ou os participantes levarem os seus
computadores e/ou outros dispositivos.

Número de participantes aconselháveis 25

Palavras chave : Itec; Níveis de maturidade; Sala de aula invertida; Weebly

^ Topo

CCD 02 - Algoritmos (mais) antigos: justificando a sua eficácia

Sexta, 27 de março, 11:15

Piso 0 - A2 - 02

1.º e 2.º Ciclos

Cristina Martins, Manuel Vara Pires
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança

Quando necessitamos de efetuar um cálculo numérico é importante saber selecionar o melhor processo

Quando necessitamos de efetuar um cálculo numérico é importante saber selecionar o melhor processo
para o realizar. Por vezes, o cálculo mental é o melhor processo a seguir, em algumas situações é desejável
a utilização da calculadora e em outras o recurso a um algoritmo pode revelar-se vantajoso. 
Esta comunicação pretende apresentar, analisar e justificar alguns algoritmos (mais) antigos relacionados
com a multiplicação de números inteiros. O estudo de algoritmos das operações elementares usados ao
longo dos tempos pode motivar os alunos, especialmente aqueles que sentem mais dificuldades, e
contribuir para uma melhor compreensão dos processos de cálculo.
Por exemplo, o recurso ao método dos camponeses russos para efetuar uma multiplicação ainda hoje é
seguido em algumas regiões do planeta. Este algoritmo baseia-se na “regra” do dobro e da metade. Para
multiplicar 134 por 28 fazem-se, sucessivamente, duplicações de 134 e calculam-se as metades inteiras
(por defeito) de 28 até chegar a 1. Depois adicionam-se apenas os números resultantes das sucessivas
duplicações de 134 correspondentes aos números ímpares. Portanto, 134 x 28 = 536 + 1072 + 2144 = 3752.
Como justificar, do ponto de vista matemático, o método utilizado pelos camponeses russos será uma
tarefa a ser realizada pelos participantes na sessão.

Palavras chave: Algoritmos, Multiplicação, Processos de cálculo.

^ Topo

CCD 03 - Avaliando a reflexão (escrita) sobre as práticas desenvolvida por futuros professores

Sábado, 28 de março, 9:00

Piso 0 - A2 -03

Geral

Manuel Vara Pires, Cristina Martins
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança

Há uma grande consenso na comunidade de educação matemática em considerar a reflexão sobre as
práticas como um poderoso instrumento para a melhoria do conhecimento (e desenvolvimento) profissional
do professor de matemática. Em particular, a reflexão registada numa forma escrita pode ajudar o futuro
professor a dar sentido e compreender melhor as suas práticas letivas.
Esta comunicação pretende analisar e discutir reflexões escritas por futuros professores sobre as suas
práticas de ensino, avaliando a profundidade alcançada. 
As reflexões escritas a discutir, selecionadas em Relatórios Finais da Prática de Ensino Supervisionada
apresentados por futuros professores na conclusão da formação para a docência, incidem sobre

experiências de ensino e aprendizagem desenvolvidas nos respetivos estágios profissionais.
Para a avaliação da profundidade alcançada, que também será realizada pelos participantes na sessão,
seguiremos os três níveis (recordação, racionalização, reflexividade) sugeridos por Lee (2005).

Lee, H. (2005). Understanding and assessing preservice teachers’ reflective thinking. Teaching and Teacher
Education, 21, 699-715. 

Palavras chave: Futuros professores, Práticas de ensino, Reflexão.

^ Topo

CCD 04 - Possibilidades de integração de tablets na prática pedagógica: exemplos de atividades de um

curso de formação contínua

Sábado, 28 de março, 9:00

Piso 0 - A2 -04

1.º e 2.º Ciclos

Maria Madalena Dullius,Univates, RS, Brasil

Marli Quartieri, Univates, RS, Brasil

Lucy Alcântara, Univates, RS, Brasil

Nélia Amado, Universidade do Algarve, Portugal

Susana Carreira, Universidade do Algarve

Esta comunicação pretende partilhar propostas e resultados decorrentes de um curso de formação
contínua destinado a professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1.º ciclo do Ensino Básico), com
o objetivo de explorar possibilidades de integração de recursos tecnológicos, especialmente o tablet, na
prática pedagógica. Esta formação é uma das acções de um projeto de pesquisa vinculado a um Programa
de Internacionalização entre professores de duas universidades – uma brasileira e uma portuguesa. O
curso, oferecido pela instituição brasileira, baseia-se na exploração e análise de atividades envolvendo
conteúdos matemáticos, através do uso de aplicativos computacionais, nomeadamente, Aplets e Geogebra
no tablet. Esta formação é acompanhada de um trabalho colaborativo, em sala de aula, entre os


