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[OF9] MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NO PRÉ-ESCOLAR E NO 1º e 2º CEB: 
MULTIDISCIPLINARIDADE, INTERDISCIPLINARIDADE E 
TRANSVERSALIDADE (MIT) DE SABERES E COMPETÊNCIAS 
___________________________________________________________ 
Área: Didáticas Específicas (domínio científico específico) (C05) 
 
Destinatários: Professores dos Grupos 100, 110 e 230 
 
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-83441/15 
 
Nº de créditos: 2,4     Validade: 22-06-2018 
___________________________________________________________ 
Modalidade: Oficina 
 
Nº total de horas presencias: 30 
Nº total de horas de trabalho autónomo: 20 
 
Nº mín. de formandos: 10  Nº máx. de formandos: 20 
___________________________________________________________ 
Conteúdos da ação 
 
Perante a pertinência da transformação das práticas pedagógicas face à diversidade de 
ambientes de aprendizagem formais e não formais da atualidade, propõe-se esta ação 
de formação, na modalidade de Oficina de Formação, motivar e envolver ativamente 
os formandos, sobretudo através da sua participação em reflexões, processos de 
construção e reconstrução de conhecimentos e competências a partir de “estações” 
concebidas para problematizar conteúdos, objetivos, metas de aprendizagem, tarefas e 
atividades, na perspetiva MIT e ancoradas no eixo Matemática/ Ciências. 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1. A multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade – 
diferenciação de conceitos e importância no processo de ensino/aprendizagem; 
2. O papel da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade 
no desenvolvimento da estruturação do pensamento, da análise do mundo natural e da 
interpretação da sociedade como metas de aprendizagem das Ciências e da 
Matemática. 
3. A perspetiva MIT na organização do processo de ensino/aprendizagem da 
Matemática e das Ciências estudada nas “estações”: 
3.1- Materiais do planeta Terra e Medida - propriedades dos materiais, instrumentos e 
medidas padrão; 
3.2- Estatística e Natureza – recolha, organização e tratamento de dados (tabelas, 
gráficos, distribuições estatísticas) aplicada ao estudo da Natureza (estudo morfológico 
das plantas, condições atmosféricas de lugar ou região, …); 
3.3- Simetrias e padrões - propriedades das simetrias e contextualização no património 
natural e no património construído; 
3.4- Luz e sombra – situações problema, propriedades e comportamento da luz, 
características da sombra, registos, transformações geométricas e proporções; 



 

 

 
Página 2 de 3 

 

3.5- Alimentação saudável – dietas alimentares, medidas, proporções e literacia 
financeira; 
3.6- Pulsação e exercício físico - a circulação sanguínea e as necessidades energéticas 
das células, medidas de tempo, construção e análise de gráficos; 
3.7- Solubilidade - a dissolução em líquidos, volumes, massa e proporções, construção 
de gráficos; 
3.8- Hereditariedade - probabilidade e genes. 
 
 
Metodologias de realização da ação 
 
A oficina de formação na sua dimensão didática privilegia a perspetiva exploratória e 
investigativa dos processos de construção do conhecimento, introduz a dimensão 
teórica e visa conciliar os processos de desenvolvimento profissional dos próprios 
formandos, fazendo intervir a prática em contextos reais no processo de formação. A 
partilha de experiências, a construção de materiais didáticos, o design de planificações 
e a definição de atividades e tarefas, desenvolvidas nesta formação, constituem 
elementos chave da análise, pelos formandos, de elementos que estruturam e/ou 
condicionam as suas práticas pedagógicas e dos contextos e recursos que as podem 
modificar. 
 
Passos Metodológicos 
- Será desenvolvida uma metodologia de investigação-reflexão-ação apoiada nas 
“estações” definidas, conectando componentes teóricas e práticas do conhecimento 
científico das áreas de Matemática e Ciências com as dimensões de comunicabilidade 
presentes na ligação multi/inter/transdisciplinar (MIT). 
- Cada “estação” é constituída por uma situação de investigação-reflexão-ação com 
conteúdos, procedimentos e materiais adequados às aquisições pretendidas. 
- As sessões presenciais conjuntas serão intercaladas de sessões de trabalho 
autónomo, para preparação e aplicação prática de exemplos que reflitam a 
transferência do processo de construção do conhecimento científico e de competências 
pedagógicas gerado nas sessões presenciais. 
- Com a metodologia proposta procura-se que os formandos desenvolvam a sua 
capacidade de procurar, selecionar, organizar e comunicar conhecimento, bem como 
as suas capacidades de trabalho em grupo, de partilha de saberes e de resolução de 
problemas, na procura de uma efetiva articulação teórico-prática. 
 
As sessões presenciais conjuntas serão dedicadas a: 
- Apresentação da Ação de Formação e distribuição de um documento que integrará: 
objetivos, organização, avaliação, e listagem bibliográfica de suporte aos conteúdos 
programáticos; 
- Aplicação da metodologia de investigação-reflexão-ação em cada uma das “estações” 
de modo a: criar situações interativas de formulação de problemas; identificar temas 
unificadores da Matemática e das Ciências ligados à comunicabilidade MIT; avaliar a 
adequação de contextos à diversidade de conceitos; discutir dimensões teóricas e 
práticas da planificação e concretização de tarefas e atividades utilizando materiais 
concretos e equipamentos laboratoriais; 
- Analisar a dimensão didático-pedagógica de cada estação, a qual poderá ser 
trabalhada em uma ou mais sessões presenciais; 
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- Apresentação oral e discussão crítica em torno dos exemplos de aplicação prática 
desenvolvidos em trabalho autónomo; 
- Reflexão interpares sobre os contributos da diversidade e complementaridade de 
abordagens pedagógicas implementadas para a construção de conceitos e 
compreensão de procedimentos da Ciência; 
- Cada uma das sessões de trabalho conjunto tem a duração de três horas. 
 
As sessões não presenciais serão dedicadas a: 
- Conceção e implementação, pelos formandos, de um projeto que inclua exemplos de 
estações do eixo Matemática/Ciências e comunicabilidade MIT, com recurso à 
construção de materiais didáticos; 
- Elaboração de um relatório reflexivo do projeto desenvolvido apresentando 
evidências, complementado com uma reflexão global sobre as aprendizagens 
efetuadas na Ação de Formação e as implicações da formação na sua prática 
pedagógica; 
- Acompanhamento tutorial no desenvolvimento dos projetos. 
 
 
Regime de avaliação dos formandos 
 
A avaliação contínua dos formandos baseia-se em: 
(a) Participação e assiduidade nas sessões presenciais – 10%; 
(b) Conceção e implementação de um projeto que inclua exemplos de “estações” do 
eixo Matemática/Ciências e comunicabilidade MIT, com recurso à construção de 
materiais didáticos - 60%; 
(c) Reflexão global final, por escrito, sobre o trabalho desenvolvido durante a ação de 
formação – 30% 
 
A avaliação será expressa numa escala quantitativa de 0-10 valores, conforme Carta 
Circular CCPFC - 3/2007, Setembro de 2007. 
 
 
Forma de avaliação da ação 
 
A avaliação da ação será feita através dos elementos: 
(a) Reflexão crítica conjunta formador/formandos sobre conteúdos, metodologias, 
materiais produzidos na ação e mudança de práticas pedagógicas dos formandos; 
(b) Aplicação e análise de um questionário final de avaliação dos formandos, sobre a 
ação; 
(c) Relatório dos formadores, sobre o trabalho desenvolvido na ação de formação. 
___________________________________________________ 
 
Formadora 
Gertrudes Amaro 
Maria Dolores Alveirinho 


