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Introdução 
O Projeto Cidadania e Matemática (PiCaM) incorpora a aprendizagem global crítica 

no ensino e aprendizagem da matemática na escola. Foram elaborados recursos 

pedagógicos para exploração conjunta dos alunos. Estes foram concebidos para 

alunos de 10 a 12 anos, contudo, muitos dos materiais produzidos são adequados 

para uma faixa etária mais ampla, com pequenas adaptações. 

O projeto é liderado pela Universidade Sheffield Hallam, em Inglaterra e tem parceiros 

em cinco países: Development Education Centre South Yorkshire, Inglaterra; 

Fundação Aga Khan Portugal; Universidade de Tessalónica, Grécia; Universidade de 

Bucareste, Roménia; Mathematikum, Alemanha. As ligações entre alunos dos países 

parceiros serão promovidas através de atividades eTwinning, as quais fazem parte 

integrante dos recursos pedagógicos. Este curso de formação contínua para 

professores serve como uma introdução ao pensamento fundamental do projeto e 

da sua implementação. Os facilitadores do curso podem selecionar qualquer uma 

das atividades matemáticas para os professores experimentarem e organizarem o 

curso, de forma adaptada ao seu contexto local, concorrendo para os objetivos do 

PiCaM. No final do curso, os professores terão: 

● experienciado e refletido a partir dos recursos do PiCaM 

● uma compreensão dos conceitos subjacentes à cidadania global 

● uma maior consciência de como as abordagens relacionadas ao método de 

Filosofia para Crianças P4C podem ser usadas para aprofundar a 

compreensão dos alunos sobre Matemática e Cidadania Global. 

 

Na última sessão, os professores são incentivados a partilhar as suas experiências 

de uso dos materiais em sala de aula, fornecendo feedback sobre os mesmos. Os 

professores são igualmente encorajados a registrar ao longo do processo as suas 

reflexões e o modo como os alunos respondem às atividades usando, por exemplo, 

recursos como o Padlet, um quadro interativo, um diário (pelos professores e/ou 

alunos, tweets ou publicações no Facebook etc.). Organisation of the course 

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/index.php?article_id=24&clang=7
https://p4c.com/
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Organização do curso 
O curso engloba 10 horas de aprendizagem apoiada para professores e outras 10 

horas de estudo e trabalho autónomo. Encontra-se dividido em quatro módulos, 

cada um abrangendo cerca de duas a três horas de trabalho autónomo. Esses 

módulos foram designados como nucleares (módulos 1 e 2) e módulos de 

acompanhamento (módulos 3 e 4). Esta organização permite uma enorme variedade 

nos modos de organização, podendo incluir componentes do ensino a distância. Por 

exemplo, os módulos 1 e 2 podem ocorrer como um evento único de um dia, podendo 

o mesmo ocorrer para os módulos 3 e 4. Como alternativa, um conjunto de três a seis 

sessões podem ser realizadas ao final da tarde, focando-se o estudo num módulo 

por sessão. Outros modelos também são possíveis, dependendo das circunstâncias 

locais. Os diretores são convidados a participar dos módulos 1 e 2. 

 

Módulos 

Os quatro módulos são os seguintes: 

 

1. Equilíbrio e interdependência: padrões e conexões 
2. Matemática e pedagogia P4C no PiCaM 
3. Intercâmbios interculturais: maximizando oportunidades 
4. Matemática e a pedagogia P4C revisitadas: conjeturas e verificações 
 

Tópicos de Matemática e Competências Globais 
Como parte do primeiro módulo, os participantes são convidados a considerar como 

é o mundo hoje e como ele poderá ser no futuro; de seguida, sugerir os requisitos 

necessários em termos de conhecimento, compreensão, capacidades e disposições 

para se ser um cidadão global, no mundo por eles descrito e previsto. Este é um 

prelúdio para a introdução das competências de cidadania global e de matemática 

desenvolvidas a partir dos Princípios Conceptuais e Metodológicos do PiCaM. As 

atividades de sala de aula do PiCaM são exemplificadas em cada um dos quatro 

módulos. Os participantes do curso têm a oportunidade de assinalar quais as 

competências que consideram abordadas em cada atividade, usando a Grelha de 

análise de atividades do PiCaM, apresentada na página seguinte.

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/index.php?article_id=40&clang=7
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Atividades PiCaM: Grelha de analise de competências   

 

COMPETÊNCIAS MATEMÁTICAS 

 
Currículo 

1) IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES E CONEXÕES  Números & Valor do posicionamento 

2) QUESTIONAR-SE  Operações numéricas 

3) SER SISTEMÁTICO  Frações & Decimais 

4) SER RESILIENTE & FLEXÍVEL  Medições 

5) CONJETURAR & VERIFICAR  Geometria (espaço e forma) 

6) VISUALIZAR, IMAGINAR & USAR INTUIÇÃO  Funções, Sequências & algoritmos 

7) ABORDAGENS DE INCORPORAÇÃO & MULTI-SENSORIAIS  Álgebra & Equações 

8) USAR REPRESENTAÇÕES & SIMBOLOGIA  Dados, Estatísticas & Aleatoriedade 

9) MODELAÇÃO & LIDAR COM INCERTEZA   

10) USO DE ANALOGIAS   

11) ARGUMENTAÇÃO & RACIONALIZAÇÃO   
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COMPETÊNCIAS DE CIDADANIA GLOBAL  Temas de Cidadania Global 

A) CAPACIDADE PARA EXAMINAR TEMAS E QUESTÕES GLOBAIS  Desigualdades & Hierarquias 

B) APRECIAÇÃO DE PERSPETIVAS DIFERENTES & PERSPETIVAS GLOBAIS  Instituições, conflitos & Direitos Humanos 

C) INTERAÇÕES POSITIVAS COM PESSOAS QUE SÃO DIFERENTES  Buen Vivir (integração sócio ecológica) 

D) TER AÇÃO CONSTRUTIVA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BEM-ESTAR  Sustentabilidade Ambiental 

E) COMPETÊNCIAS DE PENSAMENTO ANALÍTICO & PENSAMENTO CRÍTICO  Legado do Colonialismo 

F) COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO & COOPERAÇÃO  Desenvolvimento Socioeconómico & Interdependência 

G) COMPETÊNCIAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  Sistemas de Conhecimento Alternativos 

   Relações Culturais & Interculturais 
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Módulos 

1. Equilíbrio e interdependência: padrões e conexões 

Breve introdução ao PiCaM: Cidadania, matemática e Filosofia para Crianças 

(Philosophy for Children (P4C)).  

Peça aos participantes, enquanto grupo, para pensarem em palavras para 

descreverem o mundo de hoje. Escreva todas estas palavras numa folha de flipchart 

usando um marcador grosso para tornar as palavras visíveis para todos. 

Agora, peça aos participantes, divididos por grupos e cada grupo sentado numa 

mesa com uma folha de flipchart e marcadores coloridos, que criem um aprendente 

que tenha as competências necessárias para ser um cidadão efetivo e responsável 

no mundo que descreveram na atividade anterior. 

Distribua cópias da grelha de análise das atividades PiCaM e peça às pessoas para 

indicarem se identificam alguma correlação entre as competências que indicaram 

para o aprendente que criaram e as competências indicadas para o projeto PiCaM. 

Os princípios conceptuais e metodológicos PiCaM que poderão querer referenciar, 

providenciam contexto e enquadram a origem para estas ideias.  

Apresente sumariamente os pontos principais do curso e descreva as ideias 

pretendidas com a eTwinning. Os alunos devem partilhar as suas experiências atuais 

sobre a utilização de atividades e abordagens para promover a cidadania global e 

desenvolver competências em matemática. Discuta a avaliação do projeto e a 

investigação relacionada, providenciando mais informação à medida que for preciso. 

Introduza os recursos pedagógicos PiCaM, encorajando os participantes a trabalhar 

juntos nalgumas tarefas e depois a mapeá-las na grelha de análise das atividades 

PiCaM (página anterior). 

 

Atividades sugeridas (todas disponíveis a partir do site PiCaM). 

Quadrados Mágicos, Latinos e Védicos (ex: Tarefas 1-3) 

O Mundo à Minha Volta: Matemática e a Inspiração Cultural no Design ex: Tarefas 

1-3&5) 

http://www.citizenship-and-mathematics.eu/index.php?article_id=19&clang=3
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Encoraje os estudantes a explorarem estes materiais com as suas turmas de estágio 

e para estarem preparados para receberem feedback nas sessões subsequentes.  

Disponibilize cópias dos Princípios Conceptuais e Metodológicos do PiCaM para os 

recursos pedagógicos, eTwinning e módulos da formação para professores.  

 

2. Matemática e pedagogia P4C no PiCaM 

Pensar de forma matemática sobre cidadania global requer fortes competências de 

pensamento e raciocínio. Nesta sessão, vamos explorar como usar uma abordagem 

filosófica (P4C) que possibilita aos estudantes apoiar o pensamento e raciocínio dos 

seus alunos sobre matemática e cidadania global. Algum enquadramento ao P4C, 

incluindo os 10 passos de inquirição, serão disponibilizadas no website PiCaM. Os 

estudantes irão igualmente aprender como incluir os 4 C’s do pensamento - crítico, 

colaborativo, criativo e cuidadoso - através de jogos filosóficos, atividades e diálogo. 

Irão abordar e discutir as oportunidades e desafios que os materiais e a pedagogia 

PiCaM levantam.  

 

A abordagem Filosofia para Crianças (P4C) no PiCaM 

Esta breve introdução pretende familiarizar os estudantes com a pedagogia P4C.  

1. Comece por mostrar um dos clips do vídeo do SAPERE 

https://www.youtube.com/watch?v=awr4InsWRkA  

2. Pergunte aos participantes para refletirem sobre o que lhes chamou mais à 

atenção sobre o professor e os estudantes (principalmente os alunos a falarem, 

os alunos a falarem e a pensarem, sentados num círculo, o professor a facilitar). 

3.  Faculte aos estudantes uma breve introdução ao P4C 

O P4C teve origem nos EUA no fim dos anos 60 e versões desta filosofia estão 

presentes em cerca de 60 países no mundo. Chegou ao Reino Unido nos anos 90, no 

seguimento da transmissão do programa da BBC chamado ‘Sócrates para crianças 

de 6 anos de idade’ onde os Professores Matthew Lipman e Ann Sharpe da 

universidade de Montclair State, Nova Jérsia, explicavam o propósito e metodologia 

da P4C e mostravam os sucessos obtidos com crianças de 6 anos e maiores.   

4. Partilhe as citações sobre ‘Filosofia’ e Filosofia para Crianças (P4C) 

https://www.youtube.com/watch?v=awr4InsWRkA


 

3 

Filosofia 

 ‘Filosofia tenta clarificar e iluminar questões não resolvidas e controversas… o 
finalidade é de cultivar a excelência no pensamento’ (Lipman, 1988) 
 
Filosofia para Crianças (P4C) 
 ‘… modo de pensar de forma conjunta e de partilhar pensamentos e questões 
sobre as grandes ideias’ 

 

5. Introduza duas formas de incorporar o P4C no PiCaM. Ambas abordagens devem 

incorporar os 4 C’s do pensamento - crítico, colaborativo, criativo e cuidadoso 

5.1. Os estudantes no vídeo acima mencionado estavam a participar num 

processo de inquirição de turma inteira que seguia este guião abaixo: 

● Estabelecer regras de base (ouvir, uma pessoa fala de cada vez, etc) 

● Estímulo (ex: a peça do puzzle) 

● Fazer perguntas 

● Votar em perguntas 

● Partilhar os primeiros pensamentos que surgem 

● Discutir 

● Partilhar pensamentos de síntese de ideias 

● Rever o processo de inquirição 

Exemplo: 

Quadrados Mágicos, Latinos e Védicos 

Tarefa 7 - A Inquirição para a Filosofia para Crianças  

Como os quadrados mágicos contêm padrões e proporções de números 

harmoniosos, existem na natureza certos padrões sobre a proporcionalidade 

matemática. O curto filme ‘Natureza em Números’ por Cristobal Vila é um excelente 

estímulo P4C que pode conduzir a questões filosóficas sobre criação, vida, padrões, 

determinismo e tópicos relacionados. 

5.2. O professor pode incorporar jogos usando a técnica PCJR (Pensa, 

Compromete-te, Justifica e Reflete) para explorar conceitos ou desafios 

sobre a Cidadania Global e a Matemática (ou ambas). 

5.3. Os recursos seguintes usam ambas as abordagens pedagógicas: 
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Exemplo 1:   

O Mundo à Minha Volta: Matemática e a Inspiração Cultural no Design  

Tarefa 1 - Jogar 

Tarefa 2: PCJR - O jogo dos ‘ingredientes’ 

Que ingredientes (competências / atitudes / conhecimentos) são necessários para 

jogar este jogo bem? Qual é o ingrediente mais/menos importante (PC): coloquem 

os ingredientes numa linha contínua do mais ao menos importante.  

Justifica razões/Reflete sobre as razões (JR): Diga à pessoa mais próxima de si 

qual é a sua razão e depois pergunte ao grupo por razões, permitindo que os 

participantes possam mudar de ideias à medida que refletem no que vão ouvindo. 
 

Exemplo 2: 

Crise global e solidariedade local: dívida vs. dinheiro como bem comum  

Tarefa 1: Explore ‘crise’ & ‘solidariedade’ nos contextos locais e globais com 

crianças 

Tarefa 2: Leia os dados encontrados nos média públicos 

Estímulo: imagens visuais da ‘crise’ nos mídia 

Gere perguntas, vote em uma pergunta, discuta (usando os 4 C’s) 

Tarefa 3: O dinheiro do banco e das casas de penhores não é de borla  

Descreva/discuta os bancos e as casas de penhores - permita que se escolha um 

dos dois - “De onde é que preferiria obter dinheiro?” 

Pense, Comprometa-se, Justifique, Reflita (avalie as suas razões e as dos outros 

participantes) 

 

Mais Informação: Website SAPERE - www.sapere.org.uk  

Uma apresentação geral de uma ou duas atividades é providenciada. Os estudantes 

acordam as atividades a explorar com as suas turmas. Identificam e mapeial os 4 

C’s do P4C nas atividades PiCaM propostas e refletem sobre como podem usá-las 

na prática.  

  

http://www.sapere.org.uk/
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Preparação para a tarefa:  

Uma apresentação geral de uma ou duas atividades é providenciada. Os alunos 

acordam as atividades a explorar com as suas turmas-teste / turmas de prática. 

Identificam e mapeam os 4 C’s do P4C nas atividades curriculares e refletem sobre 

como podem usá-las na prática.  

 

3. Trocas interculturais: maximizando oportunidades 

Nesta sessão, centramos esforços para apoiar professores em formação para 

perceber como podem colaborar com outros projetos escolares através da 

plataforma eTwinning. Uma ou duas atividades são apresentadas e os estudantes 

refletem sobre como podem implementar as atividades de forma a maximizar as 

trocas interculturais. 

Atividades sugeridas 

O Mundo à Minha Volta: Matemática e a Inspiração Cultural no Design (Ex: Tarefas 

1 e 2 [Passos 1 e 2]). 

Crise global e solidariedade local: dívida vs. dinheiro como bem comum (Ex: Tarefa 

1 e 2) 

O retrato de um país em frações: Investigar o uso da terra com recurso à matemática 

(Ex: Tarefas 1 e 2) 

 

Introdução ao eTwinning 
 
Passo 1: Login 
Assim que tiver a sua conta eTwinning (www.etwinning.net), vá a eTwinning Live. (Se 
não tiver uma conta, pode-se registrar como um aluno em formação para ser 
professor. Alternativamente, poderá apoiar o seu professor hospedeiro a participar 
quando você estiver com a sua turma de estágio).  
 
Passo 2: junte-se a projetos relacionados com o PiCaM 
Na seção Projetos, escreva “picam” e clique em Procurar. 
Quando tiver identificado um projeto adequado (pela leitura detalhada da descrição 
preliminar), contacte o iniciador e expresse a sua intenção de se juntar ao projeto. 

http://www.etwinning.net/
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Pode fazer isto através de mensagem privada a qualquer professor parceiro ou aluno 
FIP (preferencialmente, aos iniciadores). Eles, depois, adicioná-lo-ão como parceiro 
do projeto, atribuindo-lhe o papel de membro ou administrador. Pode depois visitar 
a seção Páginas do Twinspace para colaboração para o projeto.  
 
Passo 3:  (Re-)Desenhe o Projeto. 
De acordo com o seu currículo e as necessidades dos seus estudantes, elabore o 
plano de atividades eTwinning, em conjunto com outros professores ou alunos FIP 
que estejam a participar. 
 
Nota: pode acontecer que, na altura da sua investigação, os projetos listados não 

estejam disponíveis para receber novos parceiros. Neste caso, repita novamente e 

periodicamente a sua busca OU inicie você próprio um projeto PiCaM. As instruções 

sobre como fazê-lo, assim como exemplos de toolkits (caixas de ferramentas) para 

eTwinning para atividades PiCaM estarão disponíveis brevemente no website PiCaM. 

Preparação para o módulo 4:  

Neste módulo, iremos extrair as conexões possíveis entre os tópicos da cidadania 

global, competências e relacionando-as com as competências exigidas nos 

currículos locais/nacionais. Aos alunos, ser-lhes-á pedido que tragam atividades, 

que estão presentemente a desenvolver/implementar, que foquem conjetura e 

verificação. 

 

4. Matemática e a pedagogia P4C revisitadas: conjecturas e verificações 

Nesta sessão, revisitamos e continuamos a explorar as abordagens pedagógicas 

introduzidas no módulo 2, trabalhando com os recursos pedagógicos PiCaM e 

contributos dos currículos locais. Os alunos exploram conexões entre tópicos de 

cidadania global e as exigências dos currículos locais/nacional. Consideramos que 

as competências em cidadania global podem constituir um fio condutor para juntar 

atividades de matemática prescritas, abrindo oportunidades para incluir algumas 

das atividades PiCaM. 

Atividades sugeridas 

Corpos Matemáticos (Ex: pequenos exemplos das Tarefas 1 a 4) 

Mapear o nosso mundo com a matemática (Ex: exemplos das Tarefas 1 a 4) 
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Esta sessão pretende também dar aos alunos a oportunidade para partilharem as 

suas experiências (incluindo com a eTwinning) na utilização dos materiais nas salas 

de aula e para considerarem futuros desenvolvimentos com base nas abordagens e 

materiais. 

 

Estudante de formação inicial a participarem na atividade Quadrados Mágicos, Latinos e Védicos  

 

 

 

À execeção de casos em que seja referido esta publicação tem uam licença Creative Commons – Atribuição – Não comercial 

– Compartilhável 4.0 Internacional. Para ver a licença consulte  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

O website e os recursos do PiCaM refletem a visão do(s) autor(es). A Comissão Europeia não é responsável pelo uso que 
possa ser dado à informação contida nos mesmos. 


