
Cronograma 

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 

CURSO DE FORMAÇÃO 

Matemática Recreativa 

Destinatários:  Professores dos Grupos 110 e 230 

Inscrições até 20 de dezembro 2019,  

em 

https://forms.gle/qJfxyzk7gQgLsnAq9 

 

Acreditação 

 

A ação de formação “Matemática Re-

creativa“, 25h , foi acreditada, na mo-

dalidade de Curso de Formação, pelo 

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

registo  CCPFC/ACC- 93903/18 

Paulo Daniel Oliveira Ferreira  

Formador 

Local 

Escola Básica do Sudeste  

de Baião 

Data 

  

Horário 

 

 Horas 

11-01-2020 
09h30-12h30 

14h00-17h00 
6 

18-01-2020 
09h30-12h30 

14h00-17h00 
6 

01-02-2020 
09h30-12h30 

14h00-17h00 
6 

15-02-2020 
09h00-13h00 

14h30-17h30 
7 

                             TOTAL = 25Horas 



 

Objetivos a atingir 

Com esta formação pretende-se levar à com-

preensão de como o envolvimento em ativida-

des lúdicas proporciona um desenvolvimento 

de capacidades de raciocínio lógico-

matemático, ao mesmo tempo que assume um 

papel motivador na aprendizagem da Matemá-

tica. 

Pretende-se que os professores: 

- conheçam jogos lógicos, numéricos e de es-

tratégia, bem como truques com base mate-

mática; 

- aprendam as regras e estratégias básicas dos 

diferentes jogos; 

- percebam como a Matemática pode ajudar a 

explicar ou garantir estratégias ganhadoras; 

- se tornem capazes de levar a cabo um pro-

jeto que inclua a ludicidade matemática em 

atividades letivas ou não letivas. 

 

 

     Objetivos a atingir Conteúdos da ação 

 

Conteúdos da ação 

Módulo 1 – Introdução. Matemagia (Truques 

de Magia com base matemática). (3,5 horas) 

Módulo 2 – Análise e exploração de curiosi-

dades numéricas. (3,5 horas) 

Módulo 3 – Análise e exploração de enigmas 

e jogos lógicos (3,5 horas) 

Módulo 4 – Análise e exploração de jogos de 

estratégia. (3,5 horas) 

Módulo 5 – Análise e exploração de jogos nu-

méricos. (3,5 horas) 

Módulo 6 – Análise e exploração de jogos de 

engenho. (3,5 horas) 

Módulo 7 – Análise e exploração de truques 

com cartas. Balanço e avaliação. (4 horas) 

Horas de formação: 25 horas presenciais 

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 dos Grupos 110 e 230. 
Para efeitos de aplicação do artigo 9.º do Regime Jurídico Formação 
Continua de Professores (dimensão científica e pedagógica), a presente 
ação  releva para a progressão em carreira de Professores  dos Grupos 
110 e 230.  

Avaliação dos formandos 

Critérios de Avaliação 

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões previs-
tas. Em cada sessão, serão passadas folhas de presença, para assi-
natura dos inscritos.  
A avaliação dos formandos será realizada em obediência ao dis-
posto no Regime Jurídico da Formação Contínua tendo em conta: 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que correspon-

de a menção qualitativa de:  

  
PARTICIPAÇÃO 

(4 valores) 
  

Rigor das 
interven-

ções 

Envolvimen-
to nas tarefas 

Produção / 
apresentação 

de atividades e 
materiais 

individual-
mente ou em 

trabalho cola-
borativo 

1 Valor 1 Valor 2 Valores 
  

TESTE OU TRA-
BALHO FINAL 

INDIVIDUAL 
(Sob forma de 
relatório ou porte-
fólio) 

(6 valores) 
  

Estrutura 
Rigor cientí-
fico e peda-

gógico 

Reflexão do 
impacto 

2 Valores 2 Valores 2 Valores 


