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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #104156)

Ficha da Ação

Título Aulas de Campo - Uma estratégia para o ensino da Biologia e Geologia IV
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

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 do programa    Nº de horas 25

 

Formadores sem certificado de registo

 
Conteúdos

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
 O trabalho de campo ao complementar o trabalho teórico e a melhoria da capacidade de pesquisa, de recolha e seleção

de dados/factos relevantes, justifica a proposta de modelos de atuação, com vista à aplicação de práticas pedagógicas
inovadoras e atualizadas. Quando planeado e explorado, este trabalho desperta o interesse e a participação ativa dos
intervenientes. Nesta ação pretende-se explorar mais um lugar de interesse biológico e geológico (projeto de
continuidade) com vista a desenvolver metodologias associadas ao trabalho de campo, de acordo com os respetivos
programas em vigor, promovendo a capacidade de inovação e a introdução de novas práticas, pouco contemplados nos
livros de texto, e refletindo em conjunto, serão partilhadas experiências e criados instrumentos/dinâmicas de exploração
de recursos, de modo a provocar mudanças nas práticas letivas.
Objetivos a atingir

 • 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;
 • Realizar trabalho de campo em diferentes contextos geológicos, enfatizando diferentes áreas disciplinares da

 Geologia;
 • 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 capacidades experimentais em situações de indagação a partir de problemas do quotidiano;
 • Promover uma imagem da ciência coerente com as perspetivas atuais.

Conteúdos da ação
 Práticas didáticas - 12 horas:

 - Pesquisa bibliográfica sobre o Parque Natural das ilhas do Pico e do Faial;
 - Pesquisa bibliográfica sobre:

 i) enquadramento tectónico das ilhas do Pico e do Faial;
 ii) formações do vulcão dos Capelinhos e Caldeira do Faial;

 iii) diferentes estruturas lávicas;
 iiii) impermeabilização de antigas crateras associadas à formação de pequenas lagoas. 

  
Elaboração de um plano de aula de campo - 13 horas;

 - Registo fotográfico
 - Criação de um roteiro geológico, com os seguintes conteúdos:

 - O enquadramento do vulcanismo dos Açores no mundo e a sua relação com a atividade sismica.
 - Geosítios - Campos de lava na Criação Velha; Grutas vulcânicas com tubos lávicos, estalactites, estalagmites lávicas

associados a Complexos vulcânicos.
Metodologias de realização da ação

Duração
 Horas presenciais: 25

Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 99   Descrição Professores de grupos 230 e 520
DCP 99   Descrição Professores de grupos 230 e 520
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As metodologias centrar-se-ão numa relação entre o formando e a sua realidade experimental, a partilha e a capacidade
de interrogação sobre a cultura do grupo onde este se integra para, perante o emergir de questões problemáticas,
desencadear a busca e o trabalho coletivos 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 apelando para o espírito crítico. 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, fortalecendo a autoconfiança dos participantes, ao dotá-los de novo conhecimento
e estratégias, e consolidando o espírito de grupo, a capacidade para interagir socialmente e para praticar a
interdisciplinariedade.
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.
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