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Ficha da Ação

Título Aulas de Campo - Uma estratégia para o ensino das ciências VI- Estrela Geopark .
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. 9595977    Nome CAMILA GABRIELA MACHADO DE SOUSA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-18433/04
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
A razão da realização deste curso de formação prende-se com a necessidade manifestada pelos professores em
complementar as orientações curriculares com estratégias motivadoras para o ensino de temas de Geologia e dar
continuidade às experiências e saberes adquiridos em ações anteriores. Por outro lado, pretende-se também reforçar o
trabalho colaborativo, a partilha de experiências e a reflexão conjunta.
A recente definição da região da serra da estrela como Geopark Mundial da UNESCO é o culminar de um longo processo de
valorização, conservação e promoção do património da Estrela e dos nove municípios que integram este novo Geopark,
reconhecendo o valor intrínseco da sua geologia e da estratégia de desenvolvimento territorial implementada, o que constitui
uma forte motivação e justificação para a realização desta ação.
Objetivos a atingir
• Conhecer o Geopatrk Estrela (GE);
• Caracterizar o enquadramento geológico do GE;
• Conhecer e caracterizar os diferentes geossítios do GE;
• Promover e preservar o património geológico;
• 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, junto dos alunos, capacidades experimentais em situações de indagação a partir de problemas do quotidiano; 
• Promover a aquisição de informação através da observação, da amostragem e da recolha e interpretação de dados; 
• Promover a aplicação de conhecimentos adquiridos a novos contextos e a novos problemas; 
• Promover o trabalho colaborativo, a partilha de experiências e a reflexão conjunta; 
• Promover a capacidade de análise e fomentar a integração de dados de campo com princípios teóricos (conteúdos da ação); 

Práticas didáticas: 
• Pesquisa bibliográfica sobre o Geopark Estrela; 
• Elaboração de um plano de aula de campo; 
• Registo fotográfico 
• Criação de um roteiro geológico alusivo ao GE
Conteúdos da ação
• Contextualização geográfica e geológica do Geopark Estrela;
• Principais características geológicas do Geopark Estrela; 

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 99   Descrição professores dos grupos 230 e 520
DCP 99   Descrição professores dos grupos 230 e 520



• Definição e organização dos geossítios do Geopark Estrela
• Caracterização de diferentes geossítios
•Geodiversidade do Geopark Estrela e desenvolvimento sustentável
Metodologias de realização da ação
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. 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 em análise e nas
consequentes experimentação e debate apelando para o espírito crítico, logo para a análise, para a razão, para a reflexão,
para a síntese. 
Tudo isto se inscreve nos processos de uma pedagogia do interesse: trabalho de campo e recolha de dados objetivos,
relativos às explorações em estudo e descrições factuais.
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, qualidade 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
https://www.geoparkestrela.pt/, acedido em 03 de dezembro de 2020
XXXVIII CAP Curso de Atualização de Professores de Geociências,
Morgado, F., Pinho, R., Leão, F. (2000).
Brum A. F., Daveau S., Ferreira N., Vieira G. -
Brum A.F., Senna-Martinez J. C., Sirgado C., Valera A.C. -
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