
CONTACTOS: 

Afonso Viriato, cfludus@gmail.com  

MODALIDADE WORKSHOP: O Centro de Formação da Ludus (CFL) 

desloca os seus formadores a escolas em datas a agendar seguindo a 
preferência dos professores e de acordo com a disponibilidade dos formadores. 
Os professores poderão propor um workshop de três horas sobre um assunto 
de qualquer uma das acções da brochura do CFLudus 
(http://ludicum.org/cf/b/). Em caso de interesse, o workshop poderá ser 
prolongado de forma a ser transformado numa acção acreditada pelo CCPFC (1 
crédito).  

INSCRIÇÃO E AGENDA: O CFL aceita inscrições de grupos de 
professores. A agenda deverá ser tratada por email e deverá haver um 
professor para servir de contacto. Se fizer uma proposta de datas nós podemos 
divulgar um pouco o workshop com o objectivo de arranjar mais formandos 
para formar um grupo maior (caso haja interesse nisso). 

PREÇÁRIO DOS WORKSHOPS:  

Sócio – 15 euros; Não Sócio – 25 euros 

PAGAMENTOS: Os pagamentos deverão ser efectuados até duas 

semanas antes do início do workshop. As transferências são efectuadas para 
NIB: 0036 0283 99100024449 37. Por uma questão logística, deve mandar-se 
a digitalização do talão para o endereço cfludus@gmail.com, identificando o 
nome e o workshop. 

OFERTA DE OUTROS WORKSHOPS  

Sistemas Numéricos da História (1º e 2º ciclos)  
Operações e Algoritmos (1º e 2º ciclos)  
Cálculo Mental e Uso dos Ábacos (1º e 2º ciclos) 
Ensino das Frações (1º e 2º ciclos) 
Pavimentações e Transformações Geométricas (1º e 2º ciclos)  
Método das Barras na Resolução de Problemas (1º e 2º ciclos)  
Conceito de Probabilidade (3º ciclo e Secundário) 
Técnicas de Contagem (3º ciclo e Secundário) 
Simulação (3º ciclo e Secundário) 
Uso do Compasso no Ensino da Geometria (3º ciclo e secundário) 
Geometria, Intuição e Demonstração (3º ciclo e Secundário) 
A Questão das Dimensões (3º ciclo e Secundário) 
Da Matemática à Arte (3º ciclo e Secundário) 
Conceito de Derivada (Secundário) 

  

OUTROS LOCAIS 
Em caso de ser a Associação Ludus a responsável pelo local de realização do 
workshop, este será na Academia Senior da Cruz Vermelha Portuguesa 

(Delegação de Lisboa), Av. Almirante Gago Coutinho, 156, 1700-033 Lisboa.   


