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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #104612)

Ficha da Ação

Título Atividades Laboratoriais com recurso às novas tecnologias
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9539852    Nome ANTÓNIO JORGE MIRANDA DA FONTE    Reg. Acr. CCPFC/RFO-16054/03
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
Esta ação surge para dar resposta às necessidades de formação manifestadas pelos professores e pretende
essencialmente dar um contributo para a formação/atualização dos conhecimentos nesta área. Por um lado, podem ser
associadas novas técnicas a certos meios clássicos. Por outro lado, é possível o uso corrente de técnicas avançadas de
recolha e tratamento de dados – apoiadas, por exemplo, no uso de sensores de aquisição automática de dados, utilização
da Máquina de Calcular Gráfica, exploração de programas específicos, exploração de appletes Java da Internet, uso do
Excel, entre outros. 
Esta ação dirige-se, assim, a docentes que pretendam atualizar, aprofundar ou reconverter e ver reconhecidas as suas
competências, numa perspectiva de valorização pessoal, profissional e institucional, na medida a responder melhor ao
desejável PASEO.
Objetivos a atingir
Desenvolver nos professores motivação e conhecimento científico para implementarem um ensino experimental com
materiais didáticos e propostas metodológicas exequíveis. Assim, pretende-se:
- Sensibilizar para a abordagem relativa ao trabalho laboratorial, com a utilização dos materiais concebidos para o efeito;
- Desenvolver o gosto pela exploração na sala de aula da ciência com recurso a novas tecnologias;
- Estimular o uso de novos equipamentos no ensino das ciências;
- Desenvolver instrumentos de apoio às atividades concebidas, utilizando materiais simples;
- Implementar, na sala de aula, as atividades planeadas, utilizando os materiais concebidos;
- Promover a produção e utilização de recursos educativos potenciadores da construção do conhecimento e do
desenvolvimento das ciências experimentais com recurso ao trabalho de Laboratório.
Conteúdos da ação
- Funções matemáticas e análise de gráficos, aplicadas a atividades laboratoriais de físico-quimica; 
- Folha de cálculo e outras ferramentas de tratamento de dados experimentais; 
- Novas técnicas associadas à medição de grandezas físico-químicas para tratamento de dados experimentais e
construção de gráficos em Excel / máquina de calcular gráfica;
- Sensores de aquisição automática de dados e meios de tratamento informáticos dos mesmos, aplicados a atividades
laboratoriais de físico-quimica.
- Etapas da realização de um trabalho laboratorial (protocolo)
Metodologias de realização da ação

Duração
Horas presenciais: 15 
Nº de horas acreditadas: 30

   Horas de trabalho autónomo: 15

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Professores do grupo 510
DCP 99   Descrição Professores do grupo 510

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20

Presencial   Trabalho autónomo
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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:
- Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25% 
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 15%
Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Bibliografia fundamental
RUTHERFORD, F. J. e Ahlgren, A. (1990). Ciência para Todos (tradução de C. C. Martins. (1995)). Lisboa: Gradiva,
colecção Aprender / Fazer Ciência.
BULMAN, ALAN G. (2006). TI-83 plus/TI-84 plus graphing calculator manual to accompany elementary statistics a step-by-
step approach. McGraw-Hill Science / Engineering / Math Related Titles by Category.
ATKINS, P. W. (1995). O Reino dos Elementos. Uma viagem através do País dos Elementos Químicos (trad. J. Sarmento,
2001). Lisboa: Rocco-Temas e Debates.
https://education.ti.com/en/84activitycentral/us/home
https://education.ti.com/en/activities

Processo

Data de receção 26-01-2019    Nº processo 103754    Registo de acreditação CCPFC/ACC-102737/19
Data do despacho 18-02-2019    Nº oficio 1422    Data de validade 18-02-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Após uma primeira abordagem às tecnologias a
utilizar, faz-se uma seleção de experiências, de
acordo com o currículo da disciplina, que melhor
compatibilizem o uso de novas técnicas com a
viabilidade de execução no contexto real do trabalho
escolar. Seguir-se-á a execução de um conjunto de
trabalhos experimentais em que, através da prática,
se procurará desenvolver competências técnicas,
acompanhadas da reflexão crítica dos aspectos
didácticos a cuidar na transposição para o trabalho
com grupos concretos de alunos.
Desse trabalho, deverá emergir a criação,
desenvolvimento ou adaptação de protocolos
experimentais ajustados, tanto a diferentes
condições e meios de execução, como a diferentes
turmas, níveis e contextos de ensino/aprendizagem.

  Os formandos serão solicitados a reproduzir as experiências e a
treinar as técnicas adquiridas em contextos não presenciais e em
pequenos grupos, consolidando saberes e destrezas práticas
essenciais à realização das mesmas. Posteriormente, deverão
proceder à integração didática em contexto real, fazendo com que
os alunos apliquem os protocolos experimentais desenvolvidos e
utilizem novos meios e técnicas, de forma a extrair dessas práticas
as aprendizagens pretendidas. Os resultados obtidos devem ser
comunicados, apreciados e discutidos com o grupo de formação
de forma a obter sugestões coletivas para a introdução dos
ajustamentos necessários a novas realizações.


