
APRENDER COM OS DISPOSITIVOS MÓVEIS E A APP MILAGE 
APRENDER + NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

Tel: 21 5876982  
Correio electrónico: cfcascais@gmail.com 
Site: www.cfcascais.pt 

Escola Sede:  
Agrupamento de Escolas da Cidadela 
Rua Dr. Fernando M. F. Batista Viegas, 1 
2750-503 Cascais 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE CASCAIS 

Centro de Formação de Escolas 
do Concelho de Cascais 

Registo de Acreditação: CCPFC/ENT-AE-1297/17 
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Formador: 
Ana Paula Natal 
Paula Vieira 
Modalidade: 
Oficina de Formação 
Registo de acreditação CCPFC/ACC– 105275/19 
 

Nº Horas: 
16 horas  presenciais e 16 horas 
de trabalho autónomo 
Calendarização /Horário: 

 
Sessões presenciais 
março: 11 (18h30– 21H30), 25 (17H30-21H30) 
maio: 20 (17H30-21H30) 
 
Sessões síncronas on-line 
abril: 22 ( 19H30-22h30) 
maio: 6 (19H30-21H30) 
 

Local: 
Sede do Centro de Formação 
Custos: 
Gratuita 

Destinatários: 
Professores dos grupos 230 e 500 
 

Material necessário: 
Computador portátil e Smartphone 

Conteúdos da Ação: 

Elaborar e aplicar atividades pedagógicas direcio-
nadas para a aprendizagem dos alunos, apostando 
na resolução autónoma de exercícios/problemas na 
disciplina de matemática dos ensinos básico e se-
cundário; 
• Apreender as perceções dos alunos sobre 
as suas experiências com o uso desta aplicação, 
nos espaços formais, não-formais e informais de 
aprendizagem; 
• Categorizar as potencialidades que emer-
girem com a interação desta aplicação no ensino e 
aprendizagem da matemática; 
• Envolver os professores participantes na 
definição de procedimentos de ação e na produção 
de materiais de intervenção adequados aos seus 
contextos de trabalho; 
• Aplicar, nos contextos pedagógico-
didáticos, os materiais e exercícios produzidos; 
• Refletir sobre a prática e os resultados 
obtidos; 

• Otimizar o tempo de estudo e a autono-

mia dos alunos na aprendizagem pelo acesso às 
suas atividades didáticas em qualquer lugar e a 
qualquer hora; 
• Estimular a autonomia dos alunos na 
aprendizagem da matemática e, desse ponto de 

vista, a utiliza-
ção em uso dos 
seus saberes na 
resolução cria-
tiva dos proble-
mas. 

Inscrições até ao dia 4 de março , on –line na nossa página da inter-
net (limitadas aos primeiros 20 inscritos) 


