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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #107149)

Ficha da Ação

Título Aulas de Campo - Uma estratégia para o ensino das ciências I- Orientação em diferentes espaços físicos
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 4838722    Nome Maria de Fátima Alpoim de Sousa Pereira Mendes    Reg. Acr. CCPFC/RFO-36813/16
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O trabalho de campo complementa o trabalho teórico e melhora a capacidade de recolher dados e de selecionar os factos
relevantes entre muitos outros e com eles propor modelos de atuação, com vista à aplicação de práticas pedagógicas
inovadoras e atualizadas. Quando planeado e explorado, desperta o interesse e a participação ativa dos intervenientes,
conduzindo à observação direta e o recurso a técnicas específicas em ambiente natural. Pretende-se explorar diferentes
espaços físicos com vista a desenvolver metodologias associadas ao trabalho de campo, de acordo com os programas
em vigor, para os professores das disciplinas dos grupos a que se destina a formação, promovendo a capacidade de
inovação e a introdução de novas práticas, pouco contemplados nos livros de texto; refletindo em conjunta serão criados
instrumentos e 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;
• Desenvolver destrezas cognitivas em associação com o incremento do trabalho prático, ou seja, no domínio do saber
fazer;
• Identificar a Orientação como disciplina transversal e a sua aplicação a diversas áreas de atividade;
• Identificar as diversas aplicações das técnicas de orientação em contexto de trabalho de campo;
• Utilizar mapa, carta topográfica, bússola, altímetro e GPS para se orientar num percurso ou local;
• Utilizar a georreferenciação e Apps para se orientar;
• Enquadrar grupos em atividades de orientação, garantindo a comunicação, a segurança, as boas práticas e a liderança
durante a atividade.
Conteúdos da ação
Práticas didáticas:
• Pesquisa bibliográfica sobre o enquadramento geomorfológico do maciço de Morais-Bragança;
• Elaboração de um plano de aula de campo;
• Registo fotográfico;
• Criação de um roteiro geológico. 
Conteúdos a abordar:
• A Orientação como disciplina transversal e a sua aplicação a diversas áreas de trabalho;
• Potencialidades das atividades de orientação em contexto letivo;
• Importância da orientação para a segurança e socorro;
• Cartografia e orientação: Mapas, cartas topográficas e georreferenciação;
• Interpretação e utilização dos diversos sistemas de coordenadas;
• Meios e instrumentos tradicionais de navegação;
• Tecnologias de Informação e Comunicação – utilização e potencialidades;
• Utilização do GPS no terreno;

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 15   Descrição Professores dos grupos de recrutamento 230, 520
DCP 99   Descrição Professores dos grupos de recrutamento 230, 520
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• Utilização e manutenção de equipamentos;
• Regras de segurança, gestão de risco e boas práticas.
Metodologias de realização da ação
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 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, logo para a análise, para a razão, para a reflexão, para a
síntese e inscrevem-se nos processos 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.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Geomóvel: Um Aplicativo para Auxílio a Aulas de Campo de Geologia disponível em http://www.br-
ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/2483/2142 consultado em 17/07/2019
Saída de Campo Geologia do Maciço de Morais: percurso no Geoparque Mundial UNESCO Terras de Cavaleiros
disponível em https://www.ecum.uminho.pt/pt/Sociedade/Documents/ Sai%CC%81da%20de
%20Campo_Terras%20de%20Cavaleiros_22%20de%20setembro_nei2018.pdfn consultado em 17/07/2019
Pereira, E., Rodrigues, J., Castro, P., (sd). Maciço de Morais: Uma viagem ao passado do planeta Terra. 26p
Pereira, E. (coord) (2000). Carta Geológica de Portugal à escala 1/200000. Folha 2. Instituto Nacional de Engenharia,
Tecnologia e Inovação, Lisboa.
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