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Editorial
O ano letivo termina
na e com
com ele publicamos neste
número propostas de resolução dos exame
exames nacionais.
Na proposta de resolução dos exames do secundário usámos a fx-CG20, mas qualquer outra gráfica Casio utiliza os mesmos comandos. No exame
do 2º ciclo utilizou-se a nova científica CLASSWIZ.
Para o próximo ano letivo os alunos e professores
podem contar com uma preciosa ajuda: as novas calculadoras científicas – as CLASSWIZ. Esta
nova linha de calculadoras científicas possui um
ecrã LCD de alta resolução o que permite mais
informação no ecrã, mensagens claras e em PORTUGUÊS. Será uma preciosa ajuda para os alunos
do 2º e 3º ciclo e em alguns casos para o ensino superior. Os modelos fx-991SPX e fx-570SPX
possuem uma folha de cálculo, apresenta as soluções de sistemas de equações até 4 incógnitas,
constantes científicas, código QR entre muitas
mais funções. Para o professor há o software que
o ajuda na aula.
Ana Margarida Simões Dias
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NOVA
Calculadora Científica
CASIO FX-82 SPX Ibéria
Características técnicas:
• Calculadora gráfica que "fala"
PORTUGUÊS.
• Calculadora que foi desenhada e
estudada para o mercado ibérico.
Possui 3 linguagens incorporadas:
Português, Castelhano e Catalão.
• Ecrã LCD de alta resolução
• Menu por ícones
• Pilhas
• Visor com expressões em formato
natural sem abreviaturas, clara e
simples de trabalhar
• Funções trigonométricas
• Estatística

RECOMENDADA
PA R A O
2.º e 3.º CICLO
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Proposta de Resolução
Cálculo de perímetros das figuras geométricas:
Determinar o perímetro do círculo P = 2nr

n
Podemos armazenar o resultado na variável numérica A executando os seguintes passos:

Determinar o perímetro do octógono P = 8 (lados)× comprimento

n
Podemos armazenar o resultado na variável numérica A executando os seguintes passos:

Determinar o perímetro do retângulo P = 2 × lado maior + 2 × lado menor

n
Podemos armazenar o resultado na variável numérica A executando os seguintes passos:

Somamos os valores dos perímetros das três figuras.

n
4

A soma também poderia ser feita usando as três letras utilizadas anteriormente

QzQxQc=

O comprimento total das linhas é de 69,8 cm

Proposta de Resolução

A amplitude do conjunto de dados é de 3082.

A média é o resultado da somas do número de bilhetes vendidos a dividir pelo número de salas (5 salas).
Esta operação pode ser feita usando a tecla a

n
A média do número de bilhetes vendidos por sala é de 7904 bilhetes
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A frequência relativa calcula-se fazendo a divisão entre o número de bilhetes da sala 5 e o numero total de bilhetes.
O número de bilhetes da sala 5 é 9347.
Para calculador o número total de bilhetes, podemos alterar a expressão anterior e apagar o denominador “5”. Usamos
as setas do cursor E para aceder à expressão anterior e R$ para deslocar o cursor para o denominador. Tecla
oapaga. Para obter o resultado=.

O resultado pode ser armazenado na memória numérica A.

n

n
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Calculadora Gráfica
Casio FX-9860GII e GII SD
Características técnicas:
• 61 kB RAM/1,5 MB memória ROM
atualizável
• V.P.A.M. natural perfeito – Entrada e
resultados na forma natural
• Visor monocromático de 8 linhas de
grandes dimensões
• Iluminação do visor
• Utilização simplificada graças às
teclas de funções
• Resolução de equações com
funções integrais, diferenciais e de
probabilidade
• Conversão de unidades
• Função máximo e mínimo divisor
comum
• Gráfico circular (tipo “queijo”),
gráfico de barras
• Números inteiros aleatórios
• Funções financeiras
• Função adicional (Add-in) da
geometria – Pré-carregada
• Folha de cálculo
• eAtividades
• Gráficos dinâmicos
• Gráficos de inequações
• Gráficos de funções paramétricas
• Podem visualizar-se vários gráficos
num único sistema de coordenadas
• Várias funções gráficas
• Tabela de
valores
• Caixa rígida
• Intercâmbio
de dados com
o PC através
do cabo USB
incluído e muito
mais...
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Proposta de resolução
Para determinar o modelo exponencial, teremos de introduzir nas listas o seguinte:
Lista 1 – dias após o início do estudo
Lista 2 – número de micro - organismos na água (em milhares de milhões de cm3)
Lista 1 (dias após o inicio do estudo) Lista 2 – número de micro - organismos na água (em milhares de milhões de cm3)
0

3

5

19,39

Depois de introduzir os valores nas listas do menu estatístico, pressionamos w (CALC) para calcular a regressão.

As listas devem ser definidas em u (SET). Após configurar as listas em 2Var, pressiona-se d para regressar ao
ecrã anterior. Pressionar e (REG)

Escolhemos a regressão exponencial, rodando o menu até encontrar em w (EXP)

Se escolhermos q, chegamos ao modelo P(T) = 3 × e0,373t com os valores de a = 3 e b ≈ 0,373

Se escolhermos w, chegamos ao modelo P (t) = 3 ×1,452x com os valores de a = 3 e b ≈ 1,452
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3.1.2
O número de micro-organismos contabilizados na água, em milhares de milhões por cm3, no instante (t=0) em que se
adicionou a substância é de:
M(0) = 19,39× e-0.08×0
M(0) = 19,39
Um oitavo do número de micro-organismos contabilizados na água, em milhares de milhões por cm3, no instante em
que se adicionou a substância é dado por:
M(t) ≤ 81 M(0) onde

1
8

M(0) = 2,42375

A representação gráfica de M(t) = 19,39 × e-0.08×t

Usando a janela de visualização

Nota: a colocação de valores negativos em xmin e ymin permite a visualização no ecrã da calculadora dos valores nos respetivos eixos.

Com esta representação gráfica, podemos calcular o número mínimo de dias necessários para que o número de
micro-organismos presentes na água seja inferior a um oitavo do número de micro-organismos que tinham sido
contabilizados na água no instante em que se adicionou a substância

Para y = 2,42375 temos o valor de x = 26.
O número de dia é de 26.
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4.1. A calculadora gráfica pode dar uma ajuda a organização dos dados numa tabela. Ao definir o tipo de gráfico como
histograma, indicando o valor inicial como 0 e a amplitude da barra 1, a calculadora irá mostrar um gráfico com a
frequência absoluta dos dados.
Introduzir os dados na lista.

Selecionar q e definir o gráfico em u (SET)

Depois de configurado pressionamos q (GRAPH1). Definimos o valor inicial e a amplitude do intervalo.

Usando o trace (Lq ), podemos visualizar o valor da frequência absoluta.

Com os dados exibidos podemos construir uma tabela de frequências absolutas:
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N.º de cafés bebidos
em cada dia

Frequência Absoluta
(n.º de dias)

0

4

1

9

2

7

3

7

4

8

5

3

6

0

7

0

8

2

Total

40

O gráfico de barras pode ser desenhado da seguinte forma:
Introduzir o número de cafés na lista 1 e a frequência absoluta na lista 2.

Usando a opção “gráfico de barras”, em u (SET), definimos em “Graph Type” a opção “Bar” – e. Os dados a serem
representados são os da frequência absoluta (lista 2)

O gráfico é exibido.

Nota: A escala representada no eixo das abcisas não indica o número de cafés mas sim a posição de cada frequência.
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Escolhendo o “histograma”
Em GraphType escolhemos Hist, definimos as listas para XList e Frequência. Ao pedir o gráfico, devemos dividir a
amplitude da barra por dois, neste caso a amplitude (width) deve ser 0.5.

4.2
Em q (CALC), definimos (u-SET) os dados de 1VAR. Regressamos ao ecrã anterior (d). E pressionamos q
(1-VAR)

Os diversos valores estatísticos são exibidos.

Para desenhar o diagrama de extremos e quartis, devemos definir como “Graph Type”: “MedBox”. Esta definição
faz-se em u (SET).

14

O diagrama é desenhado.

Para consultar os diversos valores, usamos a tecla Lq (TRACE)

4.3.
Vamos usar para estimador do valor médio, a média amostral e para estimador do desvio padrão populacional o
desvio padrão da amostra.
Estes valores foram obtidos da alínea anterior

Vamos encontrar o intervalo:
No menu da estatística, selecionamos r (INTR), seguido de q (Z) e q (1-SAMPLE)

Introduzimos os valores e pressionamos l.

O intervalo de confiança para o valor médio do número de cafés bebidos em cada dia pelo Manuel será: ]2,078 ;3,272[

15

A capacidade do depósito é de 840 litros para acionar o alarme (42% de 2000 litros).
X (variável aleatória “quantidade de GPL no depósito”) segue uma distribuição normal
N(800 , 40)
Pretendemos saber P(X>840).
Na calculadora, pressionamos q (DIST), seguido de Distribuição Norma (q) e w (Ncd)

Os dados são introduzidos. Para desenhar, deslocamos o cursor até à opção “Executar” e selecionamos u (DRAW).

Obtemos P (X>840) = 15,87%
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ustos
Sem cnvio!
de e
DEPOIS DE DEVIDAMENTE
PREENCHIDA, envie através
de uma das seguintes formas:
Correio:
CASIO PORTUGAL
Parque das Nações
Rua do Polo Sul, N.º 2, 4.º A
1990-273 Lisboa
Email: casioportugal@casio.pt
Fax: 218 939 179

IVA incluído à taxa de 23%

Aproveite agora este preço
promocional exclusivo

Reservado aos serviços da CASIO

NOTA DE
ENCOMENDA

Nº
Data da recepção

Encomen facilmente:
Encomende
• Selecione
Selecion com uma cruz a calculadora desejada.
• Indique o
os seus dados pessoais.
• Envie a nota de encomenda por correio, fax ou email casioportugal@casio.pt
• Depois de recebermos a nota de encomenda preenchida, entraremos em contacto consigo para informar da entidade e referência multibanco.
• Faça o pagamento Multibanco.
• Após recebermos o pagamento, receberá a calculadora solicitada na morada que indicou
num prazo de 5 a 10 dias úteis (salvo ruptura de stock).
Nota importante:
• Campanha válida para professores de Matemática (grupo 500) e de Física-Química, (grupo
510, 230, 430, 520 e 550).
• Quantidade limitada a uma calculadora da família FX-9860, FX-9750 ou FX CG-20.
• Quantidade limitada a uma calculadora por professor e por ano letivo.
• A encomenda só fica validada após o carimbo da escola.
• A encomenda só fica validada após o envio da nota de encomenda devidamente
preenchida e o seu pagamento.
• Não é possível o envio à cobrança.
• Não será emitida uma confirmação de encomenda.
• Se não receber a referência multibanco no prazo de 5 dias úteis, entre em contacto com
os nossos serviços.
• A Casio suporta as despesas de envio.
Contactos:
Informações sobre entregas: 218 939 170
Informações Pedagógicas e sobre os produtos: margaridadias@casio.pt

ESTA NOTA DE ENCOMENDA PODE SER
FOTOCOPIADA E ENTREGUE A OUTRO(A) COLEGA

FX CG-20
Preço professor: 95€

c/IVA

FX-9750GII
Preço professor: 61,50€

FX-9860GII
Preço professor: 85€

c/IVA

c/IVA

FX-CP400

FX-9860GII SD
Preço professor: 90€

Preço professor:

c/IVA

110€

c/IVA

ATENÇÃO: Forneça todos os dados corretamente. A falta de dados pode atrasar o envio da sua calculadora.

Nome:
Morada da escola:
(Local de entrega)

Código Postal:
Telemóvel:

-

Localidade:
Carimbo da escola (certifico que é docente nesta escola da disciplina e nível indicado)

Email:
Número de contribuinte:
Nome da escola:
Disciplina e nível que leciona:
De acordo com a lei de proteção de dados pessoais, informamos que os seus dados recolhidos no presente formulário serão objeto de tratamento informático e serão guardados no
ficheiro automatizado da responsabilidade da CASIO España S.L. Sucursal em Portugal, com a finalidade de gerir a sua encomenda nos termos previstos no formulário, bem como para
serem utilizados em campanhas de marketing e de publicidade associadas à marca, sendo também utilizados para comunicar informação sobre os produtos, serviços e eventos da
CASIO e ainda para solicitar a sua participação em estudos de mercado. Os dados pessoais recolhidos não serão cedidos ou transmitidos a terceiros.
A qualquer momento, e sem qualquer encargo, poderá aceder, corrigir, opor-se, cancelar ou proibir o tratamento dos referidos dados, para efeitos de marketing direto ou outros,
escrevendo para a morada da CASIO, sita no Parque das Nações, Rua do Polo Sul, N.º 2, 4 º Fração A, 1990-273 Lisboa ou através do email fernandopontes@casio.pt.”

Reservado aos serviços da CASIO

CAMPANHA DE TROCAS

Nº
Data da receção

TROQUE QUALQUER MODELO GRÁFICO
MESMO AVARIADO POR UMA NOVA CASIO

IVA incluído
à taxa de 23%
Portes Gratuitos
s

ER
LQU A
A
U
Q
FIC
GRÁ

79,95€
7

70,11€

63,96€

Só para professores do grupo
500 (Mat.), 510 (F.Q.), 230 (Mat. e Ciências da Natureza), 430 (Economia e Contb.), 520 (Biologia), 550 (Inf.).

Marca da calculadora gráfica que envia para troca:
CASIO
TI
HP
Lexibook
Modelo que escolhe:
FX-CG 20 (79,95€)

FX-9860GII SD (70,11€)

Outra

FX-9860GII (63,96€)

ATENÇÃO: Forneça todos os dados corretamente. A falta de dados pode atrasar o envio da sua calculadora.
USE LETRA MAIÚSCULA
Nome
Morada da escola
(Local de entrega)

Código Postal
Telemóvel

-

Localidade
email

Número de contribuinte

Anexe uma declaração de como é docente de um dos grupos acima referidos
Procedimento a ter:
- Envie a sua calculadora gráfica por correio, juntamente com uma declaração de docência
e esta folha peenchida (não nos responsabilizamos pelos extravios)
- Depois de rececionarmos a calculadora, declaração e dados pessoais, a CASIO Portugal
irá entrar em contacto consigo, via email, para o informar da referência multibanco.
- Depois de efetuar o pagamento, irá receber na morada indicada a calculadora escolhida.
Nota: A CASIO pode terminar a campanha sem aviso prévio
SÓ É PERMITIDA A TROCA DE UMA CALCULADORA POR PROFESSOR.

ENVIE TUDO PARA:
CASIO Portugal
Rua do Polo Sul, N.º 2, 4.º A
1990-273 Lisboa
Telefone: 218 939 170

De acordo com a lei de proteção de dados pessoais, informamos que os seus dados recolhidos no presente formulário serão objeto de tratamento informático e serão guardados no
ficheiro automatizado da responsabilidade da CASIO España S.L. Sucursal em Portugal, com a finalidade de gerir a sua encomenda nos termos previstos no formulário, bem como para
serem utilizados em campanhas de marketing e de publicidade associadas à marca, sendo também utilizados para comunicar informação sobre os produtos, serviços e eventos da
CASIO e ainda para solicitar a sua participação em estudos de mercado. Os dados pessoais recolhidos não serão cedidos ou transmitidos a terceiros.
A qualquer momento, e sem qualquer encargo, poderá aceder, corrigir, opor-se, cancelar ou proibir o tratamento dos referidos dados, para efeitos de marketing direto ou outros,
escrevendo para a morada da CASIO, sita no Parque das Nações, Rua do Polo Sul, N.º 2, 4.º A, 1990-273 Lisboa ou através do email fernandopontes@casio.pt.”
A CASIO reserva o direito de terminar uma campanha quando esta já não fizer sentido em termos comerciais. salvaguardando todos os pedidos anteriores à data em questão.

Calculadora Gráfica
CASIO FX-CG20
Características técnicas:
O ecrã de alta resolução com expressões em formato natural, permite a
introdução de funções, raízes quadradas, expressões numéricas como vê
representado no seu livro de texto
• Ecrã de alta definição com mais de
65.000 cores
• Função de colocar pontos numa
imagem e vídeo
• 7 cores disponíveis em muitas
aplicações
• Cor de ligação nos gráficos para
fácil compreensão
• Simples ligação ao PC. Funciona
como memória externa.
• Cabos incluídos
• Frações
• Passagem de decimal para fração
e vice-versa
• 1ª e 2ª derivada numérica
• Sistema de equações
(* numérico *) (max 6 incógnitas)
• Equações polinomiais
(* numérico *) (max 6º grau)
• Cálculos estatísticos, Regressões
e respetivos coeficientes
• Gráficos Estatísticos
• Tabela periódica (ADD-in)
• Folha de cálculo
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Proposta de Resolução
Proposta de Resolução
O triângulo [ABC] é retângulo em C
Consideramos x a abcissa do ponto B.
A área do triângulo [ABC] é dada, em função de x por:

A abcissa de B é negativa, logo o gráfico é representado para
Recorrendo à calculadora introduzimos a função.
Para colocar o módulo, usamos iyq (Abs)

20

A janela de visualização deve estar definida para o intervalo
mos obter x para y =16

O Ymax deve ser superior a 16, visto quere-

A representação gráfica

Pressionamos yuw para termos acesso a X-CAL.

Introduzimos o valor

É devolvido o valor da abcissa.

Podemos concluir que o valor da abcissa do ponto B é aproximadamente -6,71
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ENTO

PRÉ-LANÇAM

NOVIDADE
DEPOIS DE DEVIDAMENTE
PREENCHIDA, envie através
de uma das seguintes formas:
Correio:
CASIO PORTUGAL
Parque das Nações
Rua do Polo Sul, N.º 2, 4.º A
1990-273 Lisboa
Email: anajorge@casio.pt
Fax: 218 939 179

IVA incluído à taxa de 23%

Aproveite agora este preço
promocional exclusivo

NOTA DE
ENCOMENDA

Reservado aos serviços da CASIO

PROFESSORES

Data da receção

N.º

Sem

custo
Encomende facilmente:
de envio s
!
• Selecione com uma cruz a calculadora desejada.
• Indique os seus dados pessoais.
o.pt
p
• Envie a nota de encomenda por correio, fax ou email anajorge@casio.pt
• Depois de recebermos a nota de encomenda preenchida, entraremos em contacto consigo para informar da entidade e referência multibanco.
• Faça o pagamento no Multibanco.
• Após recebermos o pagamento, receberá a calculadora solicitada na morada que indicou
num prazo de 5 a 10 dias úteis (salvo rutura de stock).
Nota importante:
• Campanha válida para professores de Matemática (grupo 500) e de Física-Química,
(grupo 510) grupos 230, 430, 520 e 550.
• Quantidade limitada a uma calculadora por professor e por ano letivo.
• A encomenda só fica validada após o carimbo da escola.
• A encomenda só fica validada após o envio da nota de encomenda devidamente
preenchida e o seu pagamento.
• Não é possível o envio à cobrança.
• Não será emitida uma confirmação de encomenda.
• Se não receber a referência multibanco no prazo de 5 dias úteis, entre em contacto com
os nossos serviços.
• A Casio suporta as despesas de envio.
Contactos:
Informações sobre entregas: 218 939 170
Informações Pedagógicas e sobre os produtos: margaridadias@casio.pt

ESTA NOTA DE ENCOMENDA PODE SER FOTOCOPIADA E ENTREGUE A OUTRO(A) COLEGA

FX-82 SPX

FX-570 SPX

Preço professor: 9,95€

Preço professor: 18,95€

c/IVA

FX-350 SPX

c/IVA

FX-991 SPX

Preço professor: 9,95€

Preço professor: 19,95€

c/IVA

c/IVA

ATENÇÃO: Forneça todos os dados corretamente. A falta de dados pode atrasar o envio da sua calculadora.

Nome:
Morada da escola:
(Local de entrega)

Código Postal:
Telemóvel:

-

Localidade:
Carimbo da escola (certifico que é docente nesta escola da disciplina e nível indicado)

Email:
Número de contribuinte:
Nome da escola:
Disciplina e nível que leciona:
De acordo com a lei de proteção de dados pessoais, informamos que os seus dados recolhidos no presente formulário serão objeto de tratamento informático e serão guardados no
ficheiro automatizado da responsabilidade da CASIO España S.L. Sucursal em Portugal, com a finalidade de gerir a sua encomenda nos termos previstos no formulário, bem como para
serem utilizados em campanhas de marketing e de publicidade associadas à marca, sendo também utilizados para comunicar informação sobre os produtos, serviços e eventos da
CASIO e ainda para solicitar a sua participação em estudos de mercado. Os dados pessoais recolhidos não serão cedidos ou transmitidos a terceiros.
A qualquer momento, e sem qualquer encargo, poderá aceder, corrigir, opor-se, cancelar ou proibir o tratamento dos referidos dados, para efeitos de marketing direto ou outros,
escrevendo para a morada da CASIO, sita no Parque das Nações, Rua do Polo Sul, N.º 2, 4.º A, 1990-273 Lisboa ou através do email fernandopontes@casio.pt.”
A CASIO reserva o direito de terminar uma campanha quando esta já não fizer sentido em termos comerciais. salvaguardando todos os pedidos anteriores à data em questão.

NOVA CALCULADORA CIENTIFICA COM ECRÃ DE ALTA RESOLUÇÃO

Ecrã LCD de alta resolução
A nova calculadora com ecrã de alta definição, torna mais fácil a visualização de fórmulas e símbolos matemáticos

n MENU POR ÍCONES

Série ClassWiz FX-991SPX

n INOVADOR MÉTODO DE INTRODUÇÃO

n ECRÃ COM LISTA DE VALORES

Com a ClassWiz é possível visualizar no ecrã o dobro dos caracteres e seis vezes mais informação que nos modelos anteriores

Fácil para estudar • Fácil de usar • Fácil ensinar
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n ECRÃ DE ALTA RESOLUÇÃO

Ecrã
E
Ec
crã
ãc
com
om m
mensagens
ensa
en
sage
sa
gens
ge
ns c
claras
lara
lara
la
rass e es
espa
espaço
paço
pa
ço d
de
e ex
exib
exibição
ibiiç
ib
ição
içã
ão

n VELOCIDADE DE CÁLCULO

Grande velocidade de cálculo para exibição de resultados

n MAIS FUNÇÕES

• Folha de cálculo
• Matrizes

Exibição de uma lista completa, melhor aprendizagem

As variáveis e os resultados dos cálculos estatísticos podem ser exibidos em listas. Não necessita de confirmação
valor a valor

Visualização Online - QR Code

As fórmulas e os dados são convertidos num código
QR Code. O código é exibido no ecrã da calculadora
que pode ser lido por um smartphone, tablet ou outro
dispositivo similar. (apenas FX-991EX/570EX apenas)
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Exemplo:

PASSO

1
PASSO

2
PASSO

3
PASSO

4

Novas científicas Casio
Folha de cálculo

Integrais definidos

Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Estatística

Cálculo matricial

s
Derivadas numéricas

Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Regra de três simples
Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Variáveis em listas

Cálculo vectorial

s
Sistema de equações

Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Conversões métricas

Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Lista com valores estatísticos

Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Inequações

Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Constantes científicas
Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Separador numérico

Multilinhas no ecrã

Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Símbolos de engenharia
Só na
FX991SPX/
FX570SPX

Para mais informação
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LOCALIZAÇÃO E NOME DOS MEMBROS DO GRUPO CASIO+

Póvoa do Varzim
Elisabete Martins
Vila Verde
Isabel Leite

Anadia
Dolcinia Almeida
Guarda
Ana Carolina
Guerra

Coimbra
José Balsa
Coimbra
Jaime Carvalho
Silva

Lisboa
Raquel Farate
Évora
Elsa Barbosa
Lisboa
Ana Margarida
Simões Dias

Reguengos
de Monsaraz
António Barral
Cardoso

Reguengos
de Monsaraz
Manuela Labrusco

Faro
Ana Cristina
Martins
Lagos
Manuel Marques

SOBRE O GRUPO
Em 2012 foi criado o grupo de trabalho “CASIO +” dentro da APM. Este grupo, desenvolve a sua colaboração com a
APM tendo como principal objetivo criar e desenvolver novas atividades e assim promover o ensino e aprendizagem
da Matemática, recorrendo às calculadoras CASIO.
Em 2012 o grupo contava com 8 elementos. Em 2013, o grupo aumentou e em Março de 2014 conta com 12 elementos, 11 docentes de matemática do Ensino Básico e Secundário e 1 do Ensino Superior. O grupo está espalhado por
Portugal Continental, para fazer face às diversas solicitações de formação nas escolas.
Diversas formações já foram realizadas e mais estão planeadas para o ano de 2015. As formações são realizadas
conforme surgem solicitações de escolas e professores. Em conjunto planeia-se o cronograma e temas a abordar.
Todas as formações permitem aos formandos a obtenção de créditos.

FORMAÇÕES JÁ FEITAS PELO GRUPO "CASIO+"
E OUTROS CENTROS DE FORMAÇÃO

* Grupo "CASIO+" (Centro de Formação APM)
Ponte da Barca

Guimarães
Felgueiras
Porto
Arouca

Realizadas:
• Forte da Casa
• São João do Estoril
• Maceira
* • Guarda

Mangualde

Coimbra

Planeadas:
* • Guimarães (setembro 2015)
* • Felgueiras (setembro 2015)
* • Mangualde (junho 2015)
* • Porto (set./out. 2015)
* • Ponte da Barca (out. 2015)
* • Arouca (junho 2015)
* • Coimbra (outubro 2015)
• Leiria 2 (junho e julho 2015)
• Portela (julho 2015)
• Carcavelos (julho 2015)
• Setúbal (junho 2015)
* • Évora (novembro 2015)

Leiria

São João
do Estoril

Forte da Casa

Já efetuadas
Planeadas

Évora
Carcavelos
Setúbal

APM

Inscreva-se no site do centro de formação da APM http://cformacao.apm.pt/

