
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

duração 
50 horas (25 horas presenciais + 

25 trabalho autónomo) 
  datas de realização e horário 

(ver página inicial) 
 

  preço de inscrição 
10 € + 20 € (para materiais 

adquiridos na ACAV – o 
pagamento destes materiais é 
feito diretamente na 1ª sessão 

que decorrerá na ACAV) 
 

  este valor inclui: 
. documentação 

. certificado de formação 
  

valores isentos de IVA 
  

a inscrição só fica completa após 
o pagamento de 10€ 

  
  local de realização 

Universidade de Aveiro 
  inscrições e informações 

carlota@ua.pt 
www.unave.pt tlf.: 234 401515 

 

fundamentação 
 
É nossa convicção que a compreensão e a motivação para o estudo de certos assuntos podem 
ser fortemente beneficiados através de aplicações ao mundo real. O nosso país tem uma 
grande tradição de trabalhos manuais (bordados, rendas, azulejaria, cerâmica, etc.) que pode 
ser aproveitada para reforçar a compreensão, a consolidação e a aplicação de certo tipo de 
conceitos matemáticos, em particular geométricos.  
A experiência resultante de ações anteriores mostra-nos que os professores valorizam a 
aplicação da matemática a contextos do mundo real e à interligação com outras áreas do saber. 
Os grupos de formandos que experimentaram aplicações ao patchwork ou à cerâmica 
expressaram o desejo de poder participar em ações futuras com o mesmo tipo de aplicações. 
Um dos temas sugeridos foi o estudo de frisos (suas simetrias). Daí a motivação para a presente 
proposta de ação de formação. 
Pretende-se assim promover atividades de formação contínua para professores do ensino 
básico e secundário nas áreas de Matemática e suas aplicações e Educação Visual e 
Tecnológica, nomeadamente, no estudo de frisos e sua aplicação ao mundo real através das 
artes têxteis (rendas, bordados, tricot e patchwork) e da cerâmica.  
O tipo de trabalhos que se pretende desenvolver será simultaneamente transportado para o 
contexto de sala de aula utilizando outros materiais, tais como papel, pasta de papel ou outro 
tipo de materiais recicláveis.  
objetivos gerais  
  Promover uma relação positiva com a Matemática;  Estimular o desenvolvimento da capacidade de estabelecer relações e interligações entre 

a Matemática e outras áreas do saber, em particular as Artes Visuais e a Educação Visual 
e Tecnológica;  Explorar atividades práticas de aplicações da Matemática ao mundo real (sob a forma de 
estratégias didáticas), de modo a que os formandos as possam implementar em sala de 
aula, potenciando o sucesso escolar dos alunos;  Contribuir para a atualização científico/pedagógica dos Professores e Educadores;  Dar uma visão da forma como a Matemática contribui para a resolução dos problemas do 
quotidiano.  Proporcionar o contacto e a aprendizagem de técnicas de trabalho com cerâmica e 
patchwork. 

 
destinatários 
 
Professores dos Grupos 110, 230, 240 e 500 
 metodologia 
 
Tipo de sessões: teórico-práticas e laboratoriais 
No final da ação será realizada uma sessão presencial conjunta para apresentação resumida 
de todos os trabalhos práticos desenvolvidos. 
 
avaliação 
A avaliação terá por base várias componentes: a participação dos formandos ao longo das 
sessões, os trabalhos realizados, a apresentação desses mesmos trabalhos e a assiduidade. 

Frisos a Torto e a Direito 
(formação acreditada pelo CCPFC com 2 UC) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

conteúdos programáticos  
  
 1.Isometrias e simetrias de uma figura no plano  
Revisão de conceitos e apresentação de propostas de trabalho para a sala de aula. 
Este ponto será abordado de formas distintas, consoante o nível de ensino dos formandos. 
2.Estudo de frisos ao nível das suas simetrias  
Grupos de simetrias de frisos: exploração dos 7 tipos de grupos de simetria de frisos.  
Desenvolvimento de propostas de trabalho para a sala de aula sobre simetrias de frisos, preferencialmente 
baseados na observação do mundo que nos rodeia. 
Concretização de algumas das propostas desenvolvidas, individualmente ou em grupo, utilizando texteis, papel 
ou outros materiais (na parte não presencial da ação). Estes trabalhos serão desenvolvidos em contexto de sala 
de aula sempre que tal seja possível. 
Discussão e partilha dos trabalhos realizados com especial incidência na análise conjunta das dificuldades 
reveladas pelos alunos no estudo das simetrias de figuras.   
Mais uma vez, a abordagem ao longo deste ponto será adequada ao nível de ensino dos formandos. 
(Para os 2 pontos:11 horas presenciais e 15 horas não presenciais) 
3.Frisos em materiais têxteis 
Técnicas básicas de patchwork: o patchwork propriamente dito, a aplicação com tecidos e o acolchoamento (à 
mão ou à máquina). 
Outras técnicas têxteis: rendas, tricot e bordados. 
Realização de um projeto em patchwork e/ou outras formas de expressão têxtil explorando frisos 
No final (na última sessão) os trabalhos serão classificados em conjunto pelos formandos, no que respeita as 
suas simetrias. Tentaremos produzir um conjunto diversificado de exemplos de frisos que pertençam a todos os 
grupos possíveis. 
(7 horas presenciais e 5 horas não presenciais) 
4.Frisos em cerâmica 
Técnicas básicas de trabalho em cerâmica.  
As várias fases de elaboração de uma peça cerâmica: a modelagem, a secagem, o vidrado, a cozedura. 
Realização de um projeto em cerâmica (grés vidrado), com a colaboração de uma especialista da área.  
Pretende-se também aqui desenvolver um conjunto diversificado de exemplos de frisos que pertençam a todos 
os grupos possíveis. 
(7 horas presenciais e 5 horas não presenciais) 
Nos dois últimos pontos (frisos em materiais têxteis e em cerâmica) pretende-se proporcionar aos professores o 
contacto com novas técnicas de trabalho, ao nível das expressões, potenciando assim o desenvolvimento de 
trabalhos pluridisciplinares tanto para os professores de matemática como para os professores de educação 
visual e tecnológica. A simetria está presente quer no ensino da matemática quer no ensino da educação visual 
e tecnológica. Parece-nos muito frutuoso juntar professores de ambas as áreas numa ação de formação 
conjunta. 
Paralelamente, pretende-se que os formandos possam partilhar as suas experiências e seus saberes 
contribuindo assim para a formulação de novas formas de atuação no seu processo educativo. Sendo a partilha 
um fator determinante no delinear desta ação, achamos que esta deverá funcionar nos moldes de oficina de 
formação, dando-se assim a primazia à discussão e reformulação, ao longo de toda a ação, das várias vivências 
e práticas pedagógicas apresentadas pelos formandos, em resultado da execução dos projetos desenvolvidos 
na parte não presencial da ação. 
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Coordenadora e formadoras 
 

 

Andreia Hall é professora no Departamento de Matemática da Universidade 
de Aveiro desde 1998. Ao longo dos últimos anos tem colaborado como 
docente na formação inicial de professores do Ensino Básico. Paralelamente 
tem realizado diversas atividades com crianças, pais, educadores e 
professores num projeto de ensino não formal de Matemática, da 
Universidade de Aveiro, a Escola de Educação Complementar em Matemática 
(EECM). 
Tem também colaborado na formação contínua de professores desde o nível 
pré-escolar ao secundário.  
Nas suas atividades procura incentivar o gosto pela Matemática e estabelecer 
interligações com outras áreas do saber, em particular com as artes 
visuais/expressão plástica. Em paralelo realiza trabalhos de patchwork com 
aplicações de Matemática tendo já exposto alguns destes nas conferências 
Bridges e no encontro ProfMat 2010 
 

 

Carla Santos detém uma licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo pela 
Universidade de Aveiro e uma pós-graduação em direção hoteleira pela Escola 
do Turismo de Portugal - Olaias. Detém 25 anos de experiência na gestão e 
direção de hotéis, sendo atualmente diretora do Hotel das Salinas em Aveiro. A 
sua experiência em “patchwork” é significativa, não só como “hobby” mas também 
como formadora em Aveiro e no Porto, em ações de formação realizadas em 
ateliers de costura, retrosarias e, recentemente, em formação de professores. 
Trabalhos seus foram incluídos na última coleção de moda do conhecido designer 
Joel Reigota. 
 

 
 
 
 
 

Maria da Purificação Corga de Barros foi professora do 1º ciclo do Ensino 
Básico desde 1976 até 2013. 
A atividade artística foi sempre uma paixão, o que a levou a matricular-se curso 
de Cerâmica Artística, que funciona na Associação de Arte e Cultura de Aveiro 
(ACAV).  
Considerando que as atividades de expressão plástica são uma mais-valia para 
o ensino aprendizagem da Matemática tem colaborado com a professora Andreia 
Hall na formação contínua de professores. 


