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Designação Aulas de Campo - Uma estratégia para o ensino da Biologia e Geologia II

Região de Educação Área de Formação A B C D

Classificação Formação Contínua Modalidade Curso de Formação

Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (domínio científico específico),
Cód. Dest. 99 Descrição Professores de 230 e 520

Dest. 50% 99 Descrição Professores de 230 e 520

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 6602974 Nome Arlindo da Cruz Tomaz Reg. Acr. CCPFC/RFO-30902/12

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas 25    Nº de Créditos 1

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário
Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
A importância do trabalho de campo no ensino da biologia e geologia é um facto. As saídas de campo, devidamente
planeadas e exploradas, despertam o interesse dos participantes e levam à sua ativa participação porque permitem
uma observação direta, em ambiente natural. Trata-se, pois, de uma estratégia de ensino/aprendizagem que permite a
aquisição, pelos participantes, de uma perspetiva enriquecida e complementar do trabalho teórico, efetuado em sala de
aula. A sua promoção requer o recurso a técnicas específicas e o desenvolvimento/aperfeiçoamento de novas
competências dos docentes, bem como a exploração prévia de locais a explorar.
Esta ação surgiu da necessidade sentida pelos professores em atualizar e adquirir novos conhecimentos no domínio
do trabalho de campo em Biologia e Geologia, bem como, partindo da reflexão conjunta, em criar instrumentos e
dinâmicas de exploração de recursos disponíveis fora da sala de aula. Esta necessidade advém do caráter dinâmico
do conhecimento, agravado pelo rápido e elevado avanço tecnológico verificados nos últimos anos, particularmente no
seio da escola. Assim, e com vista a dar continuidade à formação académica dos professores da disciplina de Biologia
e Geologia, pretende-se dotar aqueles que irão frequentar esta ação de meios e técnicas que lhes permitam realizar
atividades de campo nas suas aulas, quer ao local que irá ser explorado, quer a outros, que contribuam para o
sucesso dos alunos em termos conceptuais, procedimentais e atitudinais.
Ao longo das várias sessões que constituirão esta ação, pretende-se realizar uma visita a um local de interesse
biológico e geológico e a sua exploração como aula de campo, com vista a desenvolver metodologias associadas ao
trabalho de campo, de acordo com os programas em vigor, para os professores das disciplinas do grupo a que se
destina a formação, promovendo a capacidade de inovação e a introdução de novos procedimentos investigativos
representativos da investigação científica, pouco contemplados nos livros de texto. Certamente é essencial a um
professor de ciências ter a capacidade de recolher dados da forma mais completa possível, selecionar os factos
relevantes entre muitos outros e com eles propor modelos de atuação, com vista à aplicação de práticas pedagógicas,
inovadoras e atualizadas.
Por outro lado, pretende-se desenvolver um local de encontro humano, de interação pessoal e de partilha de saberes,
pela qual as personalidades ajam umas sobre as outras e se estimulem mutuamente.
Uma formação deste tipo pretende transformar a consciência dos professores e, como consequência, as suas ações,
levando-os a criticar a sua prática corrente, a adquirir alternativas mais autênticas e, mesmo, a serem capazes de
avaliar as ações vigentes nos currículos das Ciências do Ensinos Básico e Secundário. Naturalmente pretende-se que,
a partir desta reflexão, mudem as suas práticas com os alunos.
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Objectivos a atingir
As atividades intelectuais a que os professores serão chamados apelam para o espírito crítico, logo para a análise,
para a razão, para a reflexão, para a síntese e inscrevem-se nos processos de uma pedagogia do interesse,
pretendendo-se, deste modo, que esta ação leve os formandos a :
• Dominar técnicas de trabalho de campo;
• Criar e desenvolver protocolos de trabalho, que integrem as técnicas desenvolvidas na ação de formação, de acordo
com as didáticas específicas do ensino das ciências;
• Aplicar os conhecimentos adquiridos a novos contextos e a novos problemas;
• Desenvolver destrezas cognitivas em associação com o incremento do trabalho prático, ou seja, no domínio do saber
fazer;
• Desenvolver, junto dos alunos, capacidades experimentais em situações de indagação a partir de problemas do
quotidiano;
• Promover uma imagem da ciência coerente com as perspetivas atuais.

Conteúdos da acção
Práticas didáticas:
- Pesquisa bibliográfica sobre o Parque Nacional dos Picos da Europa;
- Pesquisa bibliográfica sobre:
i) enquadramento tectónico dos Picos da Europa,
ii) formações conglomeráticas de Portilha de la Reina,
iii) moreias glaciárias de dorso del toro,
iv) modelado cársico- Rio Cares
Elaboração de um plano de aula de campo;
- Registo fotográfico
- Criação de um roteiro geológico
Conteúdos a abordar:
- Aspetos Geológicos e Geomorfológicos do modelado cársico ;
- Rochas Sedimentares;
- Rochas Metamórficas;
- Geosítios - conglomerados de portilha de la Reina,moreias glaciares de dorso del Toro, modelado cársico do rio
Cares;
- Acidentes tectónicos;
- Ocupação Antrópica.

Metodologias de realização da acção
Dentro dos objetivos da ação de formação como metodologia de formação sobressaem, pela sua relevância, os passos
metodológicos que passam por:

a) Implicar todos os participantes no questionamento e na mudança das práticas profissionais;
b) Incrementar a cultura democrática e a colegialidade;
c) Fortalecer a autoconfiança dos participantes, ao dotá-los de novo conhecimento e estratégias de
ensino/aprendizagem inovadoras;
d) Consolidar o espírito de grupo, a capacidade para interagir socialmente e para praticar a interdisciplinariedade.

As metodologias centrar-se-ão numa relação estreita entre o formando e a sua realidade experimental, por um lado e,
por outro, a partilha e a capacidade de interrogação sobre a cultura do grupo no qual o formando se integra para,
perante o emergir de questões problemáticas, desencadear a busca e o trabalho coletivos, em formas variadas que
poderão constituir-se como o gérmen de um projeto através de uma metodologia que favoreça o conhecimento da
complexidade da ação nas situações educativas.
Todas as atividades serão orientadas no sentido da promoção das pedagogias de exame da questão e nas
consequentes experimentação e debate – atividades intelectuais a que os alunos deverão ser chamados – apelando
para o espírito crítico, logo para a análise, para a razão, para a reflexão, para a síntese e inscrevem-se nos processo
de uma pedagogia do interesse. O ponto de partida passará pela definição de problemas, definição do método, da
discussão, da elaboração do guia de estudo e do estudo de situações a serem apresentadas, experimentadas e
refletidas pelo grupo.

Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:

- Assiduidade/Pontualidade e Participação nas atividades/tarefas das sessões – 40%
- Relatório de implementação/projeto/programação (…) – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.

Forma de avaliação da acção
A avaliação da ação será realizada nos termos dos artº 3º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, através de:

- Questionário aos formandos (online): avaliação da ação, do formador e do CFAE;
- Trabalho/Relatório dos formando(s);
- Relatório do/s formador/es;
- Análise e tratamento dos dados pela Direção do CFAE.
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