
Cronograma 

OFICINA DE FORMAÇÃO 

 Aprender com os dispositivos  

móveis e a app  

MILAGE APRENDER+  

na disciplina de Matemática 

Destinatários:  Professores do Grupo 230 do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 500 dos Ensinos 

Básico (3º Ciclo) e Secundário 

Formadora: 
 

Dulce Manuela Martins Nogueira 

Organização 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião – 

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600

-018 AMARANTE  
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 
Web:  http://www.cf-ab.com/ 
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 

Baião - Cfaeab 

Inscrições até ao dia 4 de outubro 

de 2019, em  

https://forms.gle/A3hogFE87hUAN1Tc6 

 

(Ação do plano de formação do Agrupamento de 

Escolas de Amarante) 

Acreditação 

A Oficina de formação “Aprender com os disposi-

tivos móveis e a app MILAGE APRENDER+ na 

disciplina de Matemática“, 50H (25horas presen-

ciais mais 25horas de trabalho autónomo), foi acre-

ditada, na modalidade de Oficina de Formação, pelo 

CCPFC ao abrigo do RJFC, com o n.º de registo  

CCPFC/ACC- 94189/19 

Local 

Escola Básica de Amarante 

N.º Ses-

sões 
Data 

Horário 

Aulas assín-

cronas 

N.º 

Horas 

Horário 

Aulas presen-

ciais 

1 16/10/2019   3 16h45-19h45  

2 23/10/2019   3 16h45-19h45  

3 06/11/2019  20h00-23h00  3  

4 20/11/2019   3 16h45-19h45  

5 08/01/2020  20h00-23h00  3  

6 12/02/2020   4 16h45-20h45  

7 27/02/2020  20h00-22h00  2  

8 11/03/2020   4 16h45-20h45  

25h Total de horas 

Efeitos para progressão 

 

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 8.º do Regime Jurídico 

da Formação Contínua de Professores, a presente ação releva 

para efeitos de progressão em carreira de Professores do Grupo 

230 do 2º Ciclo do Ensino Básico e do Grupo 500 dos Ensinos 

Básico (3ºCiclo) e Secundário.  

Para efeitos de aplicação do artigo  9.º do Regime Jurídico da 

Formação Continua de Professores (dimensão científica e peda-

gógica), a presente ação releva para a progressão em carreira de 

Professores do Grupo 230 do 2º Ciclo do Ensino Básico e do 

Grupo 500 dos Ensinos Básico (3ºCiclo) e Secundário.  



 

Face à problemática subjacente à propositura da ação de forma-

ção, define-se o seguinte conjunto de objetivos: 

• Capacitar os docentes envolvidos para a utilização da platafor-

ma MILAGE Aprender+, que inclui a aplicação MILAGE 

Aprender+ Professores e o aplicativo MILAGE Aprender+, valori-

zando a iniciativa, a autonomia e a enculturação ativa dos docen-

tes na utilização desta ferramenta tecnológica; 

• Conceber as atividades direcionadas para a aprendizagem dos 

alunos, apostando na resolução autónoma de fichas de proble-

mas na disciplina de matemática dos ensinos básico e secundá-

rio; 

• Estimular a autonomia dos alunos na aprendizagem da mate-

mática e, desse ponto de vista, a utilização em uso dos seus sa-

beres na resolução criativa dos problemas; 

• Envolver os professores participantes na definição de procedi-

mentos de ação e na produção de materiais de intervenção ade-

quados aos seus diferentes contextos de trabalho; 

• Aplicar, no contexto pedagógico-didático da disciplina de ma-

temática, os materiais e exercícios produzidos; 

• Refletir sobre a prática e os resultados obtidos; 

• Sensibilizar para a necessidade constante de uma atualização 

dos meios e tecnologias usados como suporte e dinamização dos 

processos de ensino e de aprendizagem; 

• Valorizar a criatividade, a autonomia e a pesquisa contínua de 

recursos, técnicas e tecnologias alternativas; 

• Valorizar práticas de avaliação permanente, envolvendo dife-

rentes agentes como forma de induzir melhorias da qualidade 

dos processos educativos. 

  

Objetivos da ação Conteúdos da ação 
 

Módulo 1 – Campo e a problemática da educação online atual (3 Horas)  

1.ª Sessão (Presencial – 3h00) 

• Estratégias e modelos para a educação online; 

Módulo 2 – Aplicação MILAGE Aprender+: A aprendizagem móvel e o papel da 

autonomia na produção do estudo e das aprendizagens na disciplina de mate-

mática (18 Horas) 

2.ª Sessão (Presencial – 3h00) 

• Introdução à plataforma MILAGE Aprender+ pela exploração da aplicação 

MILAGE Aprender+ Professores e do aplicativo MILAGE Aprender+ (5 horas) 

3.ª Sessão (3 horas online assíncronas) 

• Identificação das ferramentas disciplinares necessárias ao desenvolvimento 

de conhecimentos dos alunos pela pesquisa apoiada na resolução de proble-

mas matemáticos relacionados com o contexto real. 

• Identificação das ferramentas disciplinares necessárias ao questionamento, 

explicação, elaboração e mecanismos de verbalização que contribuem para a 

resolução de problemas e competências de pensamento lógico-matemático.  

4.ª Sessão (Presencial - 3 horas) 

• Introdução às ferramentas para a produção de vídeos. 

5.ª sessão (3h00 online assíncronas) 

a) Capacidades avançadas de edição de vídeos; 

b) Apresentação das capacidades avançadas de edição de vídeo. 

6.ª sessão (Presencial – 4h00) 

• Integração dos conteúdos disciplinares de matemática na plataforma MILA-

GE Aprender+. 

7.ª sessão (2h00 online assíncronas) 

• Sessão de trabalho no moodle: realização de uma atividade orientada sobre 

a integração dos conteúdos da disciplina de matemática, em regime de traba-

lho de grupo. 

Módulo 3 – Discussão/reflexão dos produtos da formação e avaliação individu-

al dos formandos (4 horas) 

8.ª sessão (Presencial – 4h00) 

• Apresentação, discussão/reflexão e avaliação dos materiais elaborados pelos 

formandos. 

• Avaliação individual dos formandos 

 
Regime de avaliação dos formandos 
 do CFAE de Amarante e Baião.  
 
É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das 
sessões previstas. Em cada sessão, serão passadas 
folhas de presença, para assinatura dos inscritos.  
A avaliação dos formandos será realizada em obedi-

ência ao disposto no Regime Jurídico da Formação 

Contínua tendo em conta: 

 

Os parâmetros e critérios a utilizar são:  

 qualidade da participação no con-

texto dos objetivos/efeitos a produ-

zir (30%), 

 reflexão crítica (20%), 

 qualidade do trabalho autónomo e 

do trabalho individual (50%).  

Avaliação dos formandos 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a 

que corresponde a menção qualitativa de:  


