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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #112545)

Ficha da Ação

Título DAC com STE(A)M: interações entre Ciência, Tecnologia, Engenharia, (Arte) e Matemática na construção de
domínios de articulação curricular
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. 10995331    Nome Helena Alexandra António da Fonseca    Reg. Acr. CCPFC/RFO-31417/12
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 10313871    Nome TIAGO RUI CARVALHO E PEREIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-21934/07
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 6968761    Nome Fernanda Maria Rodrigues da Silva Macedo    Reg. Acr. CCPFC/RFO-35838/15
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
As políticas educativas atuais - o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PASEO), a Autonomia e
Flexibilidade Curricular e, a Educação Inclusiva colocam desafios aos docentes que justificam o reforço da aproximação
entre a prática profissional e a investigação através de formação contínua. 
As diversas metodologias ativas (ex. design science, design thinking, inquiry based science education, …) ao serviço das
dinâmicas STE(A)M permitem que os alunos possam desenvolver intencionalmente competências dos processos
científicos, como a formulação e resolução de problemas, a formulação de hipóteses, a recolha, tratamento e a análise de
dados, bem como outras competências, nomeadamente, a colaboração entre pares, o pensamento crítico e criativo e a
comunicação.
Esta oficina de formação enquadra-se nos desafios das políticas educativas, sugerindo uma abordagem através da qual
todos alunos aplicam conhecimentos e competências de forma transversal em atividade co-construídas por docentes dos
diferentes grupos disciplinares envolvidos em dinâmicas STEAM ou que contribuem de forma complementar para o
desenho de experiências educativas significativas.
Objetivos a atingir
De forma global pretende-se promover a construção de domínios de articulação curricular prevendo a implementação de
abordagens STEAM em sala de aula numa perspetiva de trabalho colaborativo interdisciplinar para a consolidação das
competências do perfil dos alunos bem como das aprendizagens essenciais. Especificamente, pretende-se:
(i) discutir e apreciar criticamente metodologias e práticas no âmbito da abordagem STEAM em contexto escolar; 
(ii) criar e implementar atividades no âmbito dos domínios de articulação curricular (DAC) com recurso às STEAM;
(iii) refletir, partilhar e avaliar as atividades e os DAC STEAM experienciadas e criadas, no âmbito das políticas e práticas
educativas em contexto e da qualidade das aprendizagens.

Duração
Horas presenciais: 25 
Nº de horas acreditadas: 50

   Horas de trabalho autónomo: 25

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico, Secundário e educação especial
DCP   Descrição

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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Conteúdos da ação
1. Contextualizar - enquadramento no PASEO, DL 55/2018 e no DL54/2018; objetivos, metodologia, conteúdos e
avaliação da oficina; enquadramento legislativo da Autonomia e Flexibilidade Curricular com as diferentes opções
curriculares, nomeadamente os DAC, os quais devem emergir de uma necessidade pedagógica (5 horas)
2. Articular - Introdução às abordagens STEAM; articulação curricular das aprendizagens essenciais e do perfil dos alunos
de cada disciplina e ano lecionado pelos formandos. (5 horas)
3. Experienciar - Compreender a aplicação de metodologias/ estratégias pedagógicas utilizadas em abordagens STEAM,
nomeadamente, Design Science, Design Thinking, Inquiry Based Science Education entre outras metodologias relevantes
para o contexto escolar dos formandos. (5 horas)
4. Criar - Desenvolver e implementar DAC com STEAM em contexto de sala de aula. (5 horas)
5. Partilhar e Refletir - Partilhar e refletir em grupo acerca da implementação das DAC em contexto de turma/ escola. (5
horas)
Metodologias de realização da ação

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
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Bacich, L., & Moran, J. (2018). Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto
Editora.
Cosme, A. (2018). Autonomia e Flexibilidade Curricular: Propostas e Estratégias de Ação. Porto: Porto Editora
Roldão, M. C., Peralta, H. & Martins, I. P. (2017). Currículo do ensino básico e secundário – para a construção de
aprendizagens essenciais baseadas no perfil dos alunos. Documento de trabalho. Lisboa: República Portuguesa –
Educação.
Macedo, F. & Pereira, T. C. (2020). Dynamics of A Flexible School. Psicologia, Educação e Cultura, XXIV(N2), 102–115.
    
Madden, M. E., Baxter, M., Beauchamp, H., Bouchard, K., Habermas, D., Huff, M., Ladd, B., Pearon, J., & Plague, G.
(2013). Rethinking STEM education: An interdisciplinary STEAM curriculum. Procedia Computer Science, 20, 541–546.
https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.09.316

Processo

Data de receção 23-12-2020    Nº processo 111784    Registo de acreditação CCPFC/ACC-110368/21
Data do despacho 11-01-2021    Nº oficio 191    Data de validade 11-01-2024
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo

As sessões presenciais (teórico-práticas), constituindo um
conjunto de 25 horas, serão desenvolvidas com base em: 1)
exposição dialogada de conteúdos pretendendo-se assim
desenvolver e tratar dos aspetos teóricos relacionados com a
temática da ação; 2) momentos de debate/ reflexão entre os
participantes para aprofundamento das temáticas da formação
tendo como referência os contextos escolares e 3) realização de
atividades/ tarefas em grupos tendentes à análise e elaboração de
ações específicas; 4) Reflexão conjunta, partilha e avaliação sobre
as práticas desenvolvidas e sistematização de conclusões.

  

O trabalho autónomo incidirá na planificação,
implementação e avaliação de DAC que integram
metodologias ativas numa perspetiva interdisciplinar
STEAM com enfoque especial nas áreas
curriculares dos formandos. Este trabalho será
complementado com uma reflexão, tendo em conta
os resultados da observação e avaliação das
aprendizagens realizadas pelos alunos. As tarefas
realizadas deverão corporizar um portfólio
reflexivo/diário de bordo com evidência de impactos
nas práticas pedagógicas.


