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Ficha da Acção
Designação Ensino experimental de Física/Química: materiais didáticopedagógicos de índole tecnológica
Região de Educação

Área de Formação

Classificação Formação Contínua

A

B

C

D

Modalidade Oficina de Formação

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 25
Nº de Créditos 2
Calendarização
Entre 2 e 6 (meses)

Nº Total de horas de trabalho autónomo 25

Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (Física e Química)
Cód. Dest. 26 Descrição Professores do Grupo 510 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e Secundário
Dest. 50% 26 Descrição Professores do Grupo 510 dos Ensinos Básico (3º Ciclo) e Secundário
Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 5 Máximo 20
Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC88117/16

Formadores
Formadores com certificado de registo
B.I. 11437959

Nome SÉRGIO CARREIRA LEAL

Componentes do programa Todas

Reg. Acr. CCPFC/RFO23654/08

Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Anexo B
A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
Segundo Martins et al. [1] as práticas pedagógicas devem valorizar atividades que promovam o conhecimento científico
dos alunos (resolução de problemas abertos, realização de atividades experimentais orientadas e trabalhos de
investigação) e que diversifiquem as formas de intervenção/participação dos alunos nas aulas, criando oportunidades de
discussão entre estes através de trabalho de grupo e de projeto, tanto nas aulas ditas normais como no laboratório. Diz
ainda Leal [2] que as práticas pedagógicas devem promover a utilização das novas tecnologias e dar importância ao ensino
experimental.
Verificase um crescimento generalizado por parte da comunidade escolar (alunos, professores, encarregados de
educação, órgãos de gestão e restantes intervenientes) na utilização das novas tecnologias. Estas tecnologias, são
poderosas ferramentas de informação e comunicação que se impuseram no nosso dia a dia.
Esta oficina de formação que tem como objetivo essencial fazer com que os formandos nas sessões presenciais analisem,
reflitam e preparem materiais a serem aplicados aquando da realização de trabalho laboratorial, em trabalho autónomo,
com os seus alunos.
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Implicar a formação no questionamento e na mudança das práticas profissionais, nomeadamente na adoção de
metodologias de ensino de acordo com as novas exigências de aprendizagem da Ciência, da Tecnologia, do Ambiente e
das suas interrelações com a Sociedade da Informação em que se vive nos dias de hoje, apostando em aulas
diversificadas com maior componente laboratorial e com recurso às novas tecnologias da comunicação e propondo
materiais didáticos para o efeito.
Promover o ensino experimental das ciências, no ensino básico e secundário, incentivando e estimulando a investigação
na Escola.
Proporcionar um espaço de reflexão no estudo das áreas científicas de Física e Química.
Explorar as maisvalias de um trabalho integrado nestas duas áreas científicas, recorrendo à utilização das TIC.
Conteúdos da acção
• Sessão presencial (4h): Apresentação dos objetivos da formação; auscultação prévia das perceções dos formandos
quanto aos conteúdos laboratoriais e, em particular, à temática da formação; constituição de grupos de trabalho;
• Sessão não presencial (6h): consultando os programas curriculares homologados e em vigor das diversas áreas
científicas, os formandos devem refletir e efetuar o levantamento de eventuais problemas que possam existir na lecionação
de diversos conteúdos laboratoriais;
• Sessão presencial (4h): apresentação do levantamento efetuado pelos formandos e discussão em grande grupo sobre os
problemas encontrados, propondo hipóteses para a resolução dos problemas; confronto e partilha de ideias e experiências;

apresentação do formador de vários recursos tecnológicos passíveis de poderem ser usados em contexto de sala de aula,
aquando do trabalho laboratorial; trabalho prático em laboratório;
• Sessão não presencial (6h): pesquisa por parte dos formandos de vários recursos tecnológicos existentes passíveis de
serem utilizados em contexto de sala de aula, indicando onde os mesmos se podem inserir nos curricula; caso seja
possível, pelo menos 3h serão de atividades assíncronas numa plataforma disponível online;
• Sessão presencial (12h): apresentação e discussão em grande grupo dos recursos pesquisados pelos formandos;
trabalho em grupo, tendo em conta a produção de materiais didáticopedagógicos no ensino da Física e da Química que
possam servir como objeto de estudo, documento ou simples motivação, a nível das disciplinas científicas e da
interdisciplinaridade; trabalho prático em laboratório;
• Sessão não presencial (13h): pesquisa de elementos para complementar a produção de materiais didáticopedagógicos
que recorram às tecnologias e conclusão dos materiais pedagógicos; aplicação em sala de aula dos materiais produzidos
(pelo menos 3h);
• Sessão presencial (5h): apresentação, em grupo, dos trabalhos produzidos pelos formandos; avaliação da oficina de
formação.
Metodologias de realização da acção
O curso será organizado em torno dos objetivos específicos acima definidos, de forma a sustentar e reforçar, com base na
reflexão teórica e prática, o trabalho que os professores irão desenvolver com os seus alunos.
Fundamentalmente procederseá a uma metodologia interativa que privilegie a ação, a produção, a reflexão e a
reformulação em pequeno e grande grupo.
As sessões presenciais serão teóricopráticas, desenvolvidas com a preocupação de ligação com os contextos e as
vivências profissionais dos participantes.
Prevêse, ainda, o apoio à distância, por parte do formador aos formandos, de forma a otimizar o seu trabalho não
presencial, que deverá integrar a exploração de recursos, reflexões e, eventualmente, discussões sobre temáticas. Os
conteúdos abordados e a partilha reflexiva de materiais produzidos poderão permitir prolongar no tempo a colaboração dos
participantes, entre si, na comunidade de prática.
Regime de avaliação dos formandos
A avaliação terá um carácter qualitativo e quantitativo, espelhado numa escala classificativa de 0 a 10 valores, de acordo
com o teor da Circular nº3 do CCPFC, de Setembro de 2007.
Serão consideradas três componentes de avaliação: Participação (20%); Trabalho realizado nas sessões e entre sessões
(40%) e Trabalho final (40%).
Os registos de avaliação dos formandos atendem a todos os elementos que traduzam o desempenho do formando,
nomeadamente:
a) Participação;
b) Relacionamento interpessoal
c) Cooperação/Partilha;
d) Conhecimentos demonstrados;
e) Trabalhos e atividades realizadas;
f) Trabalho final
Forma de avaliação da acção
Preenchimento de questionários pelos formandos e pelo formador.
Relatório final elaborado pelo formador.
Parecer elaborado pelo consultor ou especialista.
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