Formação
O “37.º Encontro Nacional de Professores de Matemática — ProfMat 2022” é um
curso de formação de 15 horas acreditado pelo CCPFC para os grupos 110, 230 e 500
(CCPFC/ACC- 115917/22) na dimensão científica e pedagógica.
Os docentes que pretendam, frequentar este encontro como curso de formação, devem,
após efetuarem a inscrição no encontro:
1. Consultar as informações disponibilizadas pelo Centro de Formação da
Associação de Professores de Matemática (CFAPM) no site do encontro sobre a
avaliação dos formandos, procedimentos para a entrega de Trabalho Individual,
entre outras.
2. Cumprir o horário das sessões de formação.
3. Assinar a folha de presenças todos os dias do encontro. A folha de registo de
presenças apenas pode ser assinada nos locais apropriados para o efeito,
devidamente identificados, cabendo ao formando a responsabilidade de assinar e
confirmar a respetiva folha enquanto esta está disponível para assinatura.
4. Enviar, para o endereço de correio eletrónico do CFAPM,
centroformacaoapm@gmail.com, o trabalho individual até dia 31/07/2022.
5. Para a realização do trabalho individual, os formandos devem utilizar o
documento a enviar pelo Centro de Formação APM via e-mail e a disponibilizar
também no site do encontro. O modelo de relatório, bem como informações
mais detalhadas acerca da avaliação só serão enviadas a quem cumprir os
requisitos de assiduidade (2/3 do número de horas acreditadas, ou seja, 10
horas).
6. Preencher o questionário de avaliação da ação, cujo link será enviado por
correio eletrónico e disponibilizado no site do encontro.
7. Contactar o CFAPM (centroformacaoapm@gmail.com) para qualquer questão
relacionada com o processo de acreditação.
Avaliação dos formandos
A avaliação é individual e traduz-se numa classificação final quantitativa, na escala de 1
a 10, expressa através do referencial de menções qualitativas previsto no n.º 2 do artigo
46.º do ECD aprovado pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, de acordo com as seguintes
ponderações:
Assiduidade – 40%
Trabalho individual (Reflexão Crítica) – 60%
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Assiduidade
A assiduidade é comprovada através da assinatura de folha de registo de presença. Os
formandos que não participem em pelo menos dois terços (10 horas) do número total de
horas de formação (15 horas) não poderão obter aprovação. A assinatura das folhas de
registo de presença, é da responsabilidade de cada formando.
A contabilização da assiduidade é feita por sessão/conferência no período da manhã ou
da tarde em cada um dos dias do encontro, através da assinatura da folha de registo de
presenças. A folha apenas pode ser assinada no decorrer da sessão/conferência, cabendo
ao formando a responsabilidade de assinar e confirmar a respetiva folha.
Relatório de Reflexão Crítica
O Relatório de Reflexão Crítica incidirá sobre a globalidade da temática do encontro,
numa perspetiva global, integradora e sistemática, sendo liminarmente excluídos
trabalhos que não respeitem esta condição ou não se enquadrem nas regras definidas.
A avaliação do Relatório de Reflexão Crítica será realizada de acordo com um conjunto
de descritores que serão enviados posteriormente via e-mail aos formandos que tenham
assiduidade para serem certificados.
O relatório terá de ser redigido em documento digital (sugerimos o envio do trabalho
em formato PDF) e gravado com o seguinte nome: (Nome_do_docente_grupo
disciplinar)_ProfMat2022
Requisitos de formatação:
•
•
•
•

Número mínimo de páginas: 1
Número máximo de páginas: 3
Margens: superior 2,5 cm, inferior 2,5 cm, lateral esquerda 3 cm, lateral direita 3
cm
Fonte: Arial, tamanho12, espaçamento 1,15
Certificado de Formação acreditada

Para os formandos que cumpram todas as formalidades da formação acreditada,
frequentem, pelo menos, dois terços do número total de horas do curso de formação e
sejam aprovados, será emitido um Certificado de Formação.
Os certificados serão enviados, via e-mail, pelo Centro de Formação para cada um dos
formandos aprovados.
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