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Modalidade / Horas 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 em trabalho 
autónomo) 
 
Público-alvo 
Professores do grupo de recrutamento 230 
 
Formador(es) 
Eduardo Caldas 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Junho - 4, 18, 25,   Julho - 2, 9, 13, 16, 20, 
23 das 18.45-20.45h e 27 das 18.45-21.45h (As 
sessões em falta serão marcadas por acordo entre 
formador e formandos). Prazo limite de inscrição - 29 
de Abril. Local - ES Augusto Gomes - Sala de 
Ciências. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
Existe hoje um consenso acerca da necessidade de 
se proceder a uma reforma da educação em geral e 
da educação em Ciência em particular. Em diversos 
países reaavalia-se o papel da educação nas 
sociedades actuais, tendo-se verificado 
reestruturações das estruturas curriculares 
norneadamente nos curriculos das Ciências, 
movimentos aos quais Portugal não está alheio. 
Actualrnente, no nosso país, está em curso uma 
Revisão Curricular no Ensino Secundário e uma 
Reorganização Curricular no Ensino Básico. Em 
qualquer dos casos é dada ênfase às investigações. 
Observa-se, portanto, urna renovação curricular com 
ênfase num ensino renovado das ciências. 
Investigar deve ser uma parte essencial das 
actividades dos estudantes de ciências, sendo esta 
característica sine qua non para o "bom" ensino das 
ciências (Miguéns, 1990). No entanto, o papel das 
investigações tem sido sempre objecto de grande 
controvérsia e emergiram algumas preocupações 
corno, por exemplo, a falta de atractivo das práticas 
que talvez se deva à orientação que habitualmente 
lhes é dada. Com efeito, grande parte das práticas 
são mal concebidas, confusas e sem real valor 
educativo. 
Perante o contexto acima descrito, percebe-se a 
relevância da proposta que aqui apresentamos na 
modalidade de oficina. A sua relevância prende-se, 
por um lado, com a inadiável reciclagem dos 
docentes de ciências para a implementação de 
actividades práticas do tipo investigativo. Por outro 
lado, ao apetrechar os professores e ao motivá-los 
para a realização de actividades deste cariz, pode 
levar à aprendizagem das ciências pelos alunos nos 
seus distintos componentes:  aquisição de conceitos 

científicos, desenvolvimento de processos e 
competências científicas e a apreciação da natureza 
da ciência e do papel da ciência na sociedade. 
 
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didácticos 
1. Questionamento, reflexão e discussão de crenças, 
convicções e práticas dos professores de Ciências. 
2. Mudanças de práticas no ensino das Ciências. 
3. Melhorar a formação dos professores para o 
ensino das Ciências. 
4. Contribuir para a inserção do trabalho investigativo  
nas práticas quotidianas. 
5. Fornecer  bibliografia, pistas e instrurmentos 
diversos sobre a temática. 
6. Produção de rnaterial inovador e adaptado às 
novas linhas defendidas pelo ensino das Ciências. 
7. Aplicação, na sala de auta, das produções 
realizadas. 
8. Avaliação do processo. 
 
Conteúdos da acção 
1. Apresentação dos intevenientes; 
2. Apresentação do plano da acção: 
3. Clarificação de termos (trabalho prático, trabalho 
experimental, trabalho laboratorial, trabalho de 
campo). 
4, Perspectiva actual de ensinar ciências; 
5. Uma perspectiva emergente: o ensino das ciências 
como uma actividade dee resolução de problemas do 
quotidiano. 
6. As investigações e a sua irnportância ao nível da 
transversalidade curricular. 
7.  Concepção de um projecto - percurso 
investigativo- na Escola com os alunos. 
8. Elaboração de instrumentos heurísticos 
faciIitadores do trabalho na sala de aula. 
 
Metodologias 
 
Sessões presenciais 
Estas sessões serão usadas para a realização das 
seguintes actividades. 
• Apresentação dos intervenientes. 
- Apresentação da filosofia da acção de formação; 
• Análise das concepções dos formandos face ao 
ensino das ciências. 
• Análise e discussão de textos, segundo linhas 
orientadoras. 
• Orientações para o trabalho a desenvolver com os 
alunos. 
• Especificação das etapas dos recursos do 
envolvirnento dos alunos e de outros professores, 
para o desenvolvimento dos projectos. 



                                   
 

Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos                                                                                                                           Escola-Sede: Escola Secundária Augusto Gomes 
 

P l a n o  d e  F o r m a ç ã o  d e  P e s s o a l  D o c e n t e  -  2 0 0 9  

C377. Actividades práticas nas aulas de Ciências  
 

 

 
Acção  ac red i t ada  j unto  do  CCPFC  -  Conse lho  C i en t í f i co -P edagóg i co  d a  Fo rmação  Cont ínua  

Cand id a ta  a  co f i nanc i amen to  no  âmb i t o  do  QREN/POPH -  T ipo l og i a  3 . 5  

R. Damão 4450-107 MATOSINHOS   tel. 229399260  Ext. 44   fax. 229389686     E-mail: cfaematosinhos@mail.telepac.pt     http://www.cfaematosinhos.eu 

 

• Reflexão conjunta sobre os resultados obtidos pelos 
formandos nos tempos de interregno entre os vários 
encontros - análise e discussão do que for sendo 
conseguido nos contextos escolares, dos progressos 
alcançados, de eventuais dificuldades surgidas no 
percurso investigativo e de meios para as resolver. 
• Registo das conclusões. 
• Auto e hetero-avaliação dos formandos. 
• Avaliação da acção de formação. 
 
Trabalho autónomo 
Realização de percurso investigativo nas escolas 
com os alunos. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de 
Formação de Associação das Escolas de 
Matosinhos, é contínua, participada por todos os 
intervenientes. Os critérios de avaliação a utilizar 
são: assiduidade; qualidade da participação no 
contexto dos objectivos / efeitos a produzir; qualidade 
do trabalho individual, relatório de reflexão crítica ou 
relatórios de progresso. Para cada critério de 
avaliação é definida uma escala qualitativa de 5 
níveis e uma escala quantitativa, em percentagem, 
afecta a esses níveis. A média dos resultados obtidos 
nos três critérios de avaliação constitui o valor médio 
de desempenho que é depois traduzido numa 
classificação quantitativa final. 
A avaliação da acção é feita através do 
preenchimento, pelo formando, de um documento 
que lhes é fornecido no primeiro dia. Elaboração de 
um relatório detalhado referente ao tratamento dos 
dados recolhidos. 
 
Inscrições online  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/candidatura.htm  
(Preenchimento do boletim online e envio directo via correio 
electrónico. Esta funcionalidade está disponível para os 
utilizadores em computadores com um gestor de correio activo, 
do tipo Outlook ou Outlook Express). 
 
Transferir boletim de candidatura  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/boletimcandidatura.doc 
(Transferência do boletim de candidatura, em formato .doc de 
MS Word, versão 97-2003, preenchimento e envio anexo a 
uma mensagem para cfaematosinhos@mail.telepac.pt ). 


