
Designação ITG-1985/20 - Interseções de Retas com Sólidos

Razões 
Justificativas

- A necessidade de atualização da formação de professores de geometria descritiva, pelo facto 
de incidir num conjunto de Aprendizagens Essenciais (homologadas em agosto de 2018) que 
não fazem parte do programa da disciplina;
- A necessidade de preparação de materiais e atividades para a lecionação das referidas 
Aprendizagens Essenciais, que não constam dos manuais escolares em vigor;
- A relevância da cultura de partilha de saberes, experiências e recursos no quadro da 
formação e prática letiva dos professores da disciplina.

Objetivos Objetivos Gerais :

- Proporcionar uma reflexão sustentada sobre as opções curriculares tomadas e sua 
exequibilidade no âmbito da disciplina de Geometria Descritiva;
- Contribuir para o desenvolvimento da literacia geométrica e inteligência espacial;
- Contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, na disciplina de Geometria 
Descritiva.

Objetivos Específicos:
 
- Explorar as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Geometria Descritiva A;
- Construir materiais pedagógicos;
- Elaborar atividades de aprendizagem predominantemente ativas, focadas no desenvolvimento 
das aprendizagens essenciais respeitantes às intersecções de retas com sólidos, para 
exploração em contexto de aula;
- Conceber estratégias inovadoras, indutoras de mudança, em função das necessidades 
formativas identificadas pelas escolas e no grupo/turma;
- Dinamizar estratégias inovadoras, indutoras de mudança, em função das necessidades 
formativas identificadas pelas escolas e no grupo/turma;
- Refletir sobre a aplicação aprendizagens essenciais da disciplina de Geometria Descritiva A, 
sustentada;
- Analisar as potencialidades dos conteúdos da disciplina de Geometria Descritiva A para o 
desenvolvimento de atividades letivas em articulação com diferentes disciplinas do currículo do 
ensino secundário.

Conteúdos

Exploração de materiais didáticos que abordam, numa perspetiva pedagógico-didática, as 
seguintes Aprendizagens Essenciais de Geometria Descritiva A:

- Representação da interseção de uma reta com pirâmides (retas ou oblíquas) e prismas (retos 
ou oblíquos), de base(s) regular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de 
perfil;
- Representação da interseção de uma reta com paralelepípedos retângulos com faces 
situadas em planos horizontais, frontais e/ou de perfil;
- Representação da intersecção de uma reta com cones (retos ou oblíquos) e cilindros (retos 
ou oblíquos), de base(s) circular(es), situada(s) em plano(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou de 
perfil;
- Representação da intersecção de uma reta com a esfera.

Área de 
Formação

Ciências da especialidade que se relacionem com as áreas curriculares

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de setembro, para 
progressão na carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 12.5 horas

Horas Presenciais 12.5 horas

Horas Não Presenciais 0 horas

Destinatários Grupo(s) de Recrutamento: 500;530;600;

Local de 
Realização

Escola Secundária Francisco Franco

Edifício/Sala Sala 312

Critérios de 
Avaliação

Saber Científico e Pedagógico ..............80%
Relação Interpessoal.....................................5%
Inovação/Criatividade ...............................15%

Júlia Augusta Santiago Mateus Soares

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 30-01-2020

Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 03-02-2020

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 07-01-2020

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 10-02-2020

Formador(a)

Calendarização

Presenciais Data Hora Início Hora Fim

14-02-2020 14:00 18:30

15-02-2020 09:00 13:00

15-02-2020 14:00 18:00

Dados solicitados na inscrição

Grupo de recrutamento a que pertence.

Indique a(s) disciplina(s) que leciona no presente ano letivo.

Indique o(s) ano(s) de escolaridade que leciona.

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Autorizo a Direção Regional de Educação a utilizar o meu endereço eletrónico para divulgação 
de futuras ações de formação.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA


