
duração 
12 horas 

 
datas de realização 

04, 11 e 25 de novembro de 
2017  

 

horário 

9h00 às 13h00 

 
 

local de realização 
instalações UA/ Departamento 

de Matemática  
 
 
 

inscrições e informações 
carlota@ua.pt 
www.unave.pt 

tlf.: 234 401 515 

 

fundamentação 
A ação de formação contem 3 sessões presenciais teórico-práticas num total de 12 
horas. As opções metodológicas enquadram-se nos seguintes aspetos: 
- apresentação de conteúdos; 
- discussão e análise dos conteúdos abordados; 
- exploração do ambiente digital LEMA e discussão das suas potencialidades. 
 
 
conteúdos programáticos 
 
dia 4 de novembro  
(A) As TIC no apoio ao desenvolvimento do raciocínio ma temático em crianças 
e jovens com PEA : 
Perfil de competências matemáticas nas PEA; 
As TIC como ferramentas de acesso e participação para a aprendizagem de crianças 
e jovens com PEA; 
Apresentação, reflexão e discussão sobe estratégias eficazes para o 
desenvolvimento do raciocínio matemático de crianças e jovens com PEA; 
Apresentação, reflexão e discussão sobre caraterísticas fundamentais que um 
ambiente digital de aprendizagem matemática deve possuir no sentido de 
desenvolver capacidades matemáticas em crianças e jovens com PEA, tendo em 
contas as suas especificidades. 
 
dia 11 de novembro 
(B) Funcionalidades básicas do LEMA : 
Especificação e desenvolvimento de atividades interativas de matemática para a 
diversidades de perfis de crianças e jovens com PEA; 
Apresentação das funcionalidades básicas do protótipo LEMA; 
Trabalho individual ou a pares de exploração e análise do protótipo LEMA com vista à 
promoção do desenvolvimento de competências matemáticas de qualidade em 
crianças e jovens com PEA. 
 
dia 25 de novembro  
(C) Funcionalidades avançadas do LEMA : 
Breve contextualização das capacidades matemáticas fundamentais no domínio da 
Geometria e Medida; 
Observação e análise critica das capacidades matemáticas fundamentais implícitas 
nas atividades incorporadas no LEMA no domínio da Geometria e Medida; 
Trabalho individual ou a pares de exploração e análise das potencialidades 
pedagógicas do protótipo LEMA para crianças e jovens com PEA; 
Discussão partilhada de casos reais sobre a adaptabilidade e potencialidades do 
LEMA no acompanhamento desses casos; 
Elaboração (individual) de relatório contendo uma reflexão crítica sobre a formação  
Vivenciada. 
 

Funcionalidades do Ambiente Digital de 
Aprendizagem Matemática para crianças com 
PEA: LEMA  



Ana Maria Reis D’Azevedo Breda  é doutorada em Geometria e Topolo-
gia pela Universidade de Southampton, Reino Unido, sendo atualmente 

Professora Associada com Agregação do Departamento de Matemática da 
Universidade de Aveiro. É a Coordenadora da Linha Temática Geometrix 

do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplica-

ções, CIDMA, da Universidade de Aveiro, tendo sido, durante um biénio, 

Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática da Região Centro. 

 coordenação  

Maria Isabel Santos , Membro da Linha Temática Geometrix 
(http://geometrix.web.ua.pt/) do Centro de Investigação e Desenvolvimento 

em Matemática e Aplicações, CIDMA, da Universidade de Aveiro. Doutoran-
da do Programa Doutoral em Multimédia em Educação da Universidade de 

Aveiro. Técnica Superior de Educação Especial, licenciada em Educação 

Básica em 2010 e mestre em Ciências da Educação, na área de especializa-

ção em Educação Especial, pela Universidade de Aveiro, em 2012. 
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Ana Margarida Pisco Almeida  é doutorada em Ciências e Tecnologias 
da Comunicação pela Universidade de Aveiro, UA (2006), sendo atual-

mente Professora Auxiliar no Departamento de Comunicação e Arte da 
UA, lecionando nos cursos de ‘Licenciatura em Novas Tecnologias da Co-

municação’, ‘Mestrado em Comunicação Multimédia’, ‘Programa Doutoral 

em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais’ e ‘Programa Dou-

toral em Multimédia em Educação’. Os seus interesses de investigação 
situam-se nas áreas da ‘acessibilidade e necessidades especiais’, ‘inclusão digital’, ‘meios 

digitais para públicos especı́ficos’, ‘comunicação em saúde’ e ‘papel dos novos media nos 

processos de educação e promoção da saúde’. Neste âmbito tem vindo a orientar diferentes 

trabalhos de pós-graduação e a integrar projetos de investigação e desenvolvimento, assu-

mindo ainda o papel de revisora de revistas cientı́ficas e eventos da especialidade. 

Ação de formação realizada no âmbito do Projeto Ambiente de Aprendizagem de Matemática para 
Autistas  da Linha Temática Geometrix do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática 
e Aplicações (CIDMA) da Universidade de Aveiro, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian   


