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Formação Contínua de Pessoal Docente e Psicólogos
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Qual? ________________________
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Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;
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_________________________________________@____________________________________
CP: __________
- ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemó-
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Morada:__________________________________________________________________________________________________________________
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__________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______
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Nome: __________________________________________________________________________________;
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Ação: Didática das Ciências Experimentais no 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins estatísticos e de avaliação. CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de
Identificação da Segurança Social

Didática das
Ciências
Experimentais no 1º
e 2º Ciclo do Ensino
Básico

Didática das Ciências Experimentais no 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico
CONTEÚDOS
 Perspetivas de ensino das Ciências: por
transmissão, por descoberta, por mudança
conceptual e por pesquisa.
 Movimento Ciência-Tecnologia e Sociedade,
enquadrado na Perspetiva de Ensino Por
Pesquisa.
 Trabalho prático investigativo.
 Exploração dos temas do currículo em ciências
no 1º e no 2º CEB.
 Atividades práticas sobre os temas.
 Planificação de atividades.

O ensino experimental das Ciências nos
primeiros anos de escolaridade pode contribuir
de forma decisiva para a promoção da literacia
científica, potenciando o desenvolvimento de
competências necessárias ao exercício de uma
cidadania interveniente e informada e à
inserção numa vida profissional qualificada.
É importante iniciar, desde cedo, a
aprendizagem das Ciências, numa fase em que
a curiosidade das crianças está particularmente
desperta. É necessário proporcionar formação
adequada aos professores em exercício nestes
níveis de escolaridade, cujo papel é decisivo
para o sucesso da concretização de um ensino
experimental de qualidade.
O currículo das ciências está desenhado «em
espiral», e os conteúdos irão sendo
aprofundados ao longo da escolaridade. A
articulação entre o 1º ciclo e o 2º ciclo é
apontada como importante em diversos
agrupamentos. A formação conjunta pode
contribuir para uma partilha de conhecimentos
e de práticas dos professores dos dois ciclos de
ensino.
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OBJETIVOS
 Desenvolver o conhecimento didático de
conteúdo do ensino das Ciências de base
experimental nos primeiros 6 anos de
escolaridade.
 Aprofundar a compreensão dos professores dos
1º e 2º CEB sobre a importância de uma
adequada Educação em Ciências para todos, de
modo a mobilizá-los para uma intervenção no
ensino das Ciências nas suas escolas.
 Promover a produção, implementação e
avaliação de atividades práticas, laboratoriais e
experimentais.
 Mudança das práticas letivas no ensino desta
área dos professores envolvidos na formação.
 Melhoria das aprendizagens dos alunos do 1º e
2º CEB, no domínio das Ciências Experimentais.

Cronograma:
29/Out/2019 (Das 17.30h às 20.30h)
09/Nov/2019 (Das 10.00h às 13.00h e das 14.30h às
17.30h)
14/Mar/2020 (Das 10.00h às 13.00h e das 14.30h às
17.30h)

INSCRIÇÕES ATÉ 25/Out/2019
(por correio, fax ou mail para o CEFOPNA)
Aos formandos que preencherem os requisitos legais adequados, serão pagas as deslocações, de acordo com o estipulado na Lei

