
 

 
Programa da Ação de Formação n.º 15.1 – 2019/2020_PD 

A importância do ensino Prático na didática das Ciências Naturais 
 

Modalidade Oficina de Formação Registo de Acreditação CCPFC/ACC-92442/17 

N.º horas acreditadas/Duração 12+12 horas  

Relevância 
A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho previstos no 
RJFCP para Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário Professores 
dos Grupos 230 e 520 releva na dimensão científica e pedagógica 

Formadores Maria José Castelo Branco;  

Destinatários Professores dos Grupos 230 e 520 

Local da Formação 
Na Escola-sede do Agrupamento de Escolas do qual for proveniente o maior número de 
inscritos 

 
 

Inscrições 
Os professores interessados na frequência desta Ação devem 
inscrever-se no CFAE Beira Mar até às 12,00h do dia 
30.09.2019 em https://forms.gle/WQkiUAvETHXweY8S6 
Após confirmada a presença na turma (número de vagas: 20), 
o CFAE Beira Mar enviará por correio eletrónico uma ficha de 
inscrição pré-preenchida, a qual deve ser validada nos Serviços 
Administrativos da Escola do formando. 
A ficha, validada, deve ser entregue na 1.ª sessão de formação. 
 

Critérios de seleção dos formandos 
1. Data da próxima subida de escalão do(a) docente; 
2. Docente de Unidade Orgânica associada do CFAE Beira Mar; 
3. Docente de Unidade Orgânica não associada do CFAE Beira 
Mar; 
4. Ordem de inscrição. 
 

Razões justificativas da ação 
Na didática das Ciências existem múltiplas ferramentas 
educativas que permitem que o ensino daquelas seja 
promovido desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário. 
Importa perceber, antes de mais, as diversas vertentes do 
ensino prático (laboratorial, de campo e experimental ou 
investigativo). 
Impondo-se, paralelamente, encarar o meio envolvente como 
uma verdadeira ferramenta educativa, tratando-se, neste caso, 
de regionalizar os curricula oficiais e ensinar teoria e prática, 
associadas, implementando um ensino heurístico através do 
qual, de forma muito natural, se abordarão temáticas de 
diferentes disciplinas em que os conteúdos estarão integrados 
nas suas três dimensões: conceptual, procedimental e 
atitudinal (Branco, Mª J. 2006). 
Esta abordagem, idealmente interdisciplinar, contribuirá para 
que seja proporcionada aos jovens uma visão integradora dos 
conhecimentos, porque estes estão todos interdependentes, 
tal qual as diferentes áreas de estudo e “as Ciências como 
partes indissociáveis de um todo que se quer uno” (Cachapuz, 
1995, p.352). 
A didática das Ciências recorre a uma multiplicidade de 
metodologias para levar os jovens a abordar e a apreender, 
desde a mais tenra idade, e o mais naturalmente, os 
problemas do dia-a-dia de uma forma científica. 
Defendemos assim, a implementação de uma atividade 
educativa em que à componente prática é atribuído um papel 
capaz de contribuir para uma educação integral para toda a 
vida. Convém, no entanto, realçar que os trabalhos práticos 
não poderão substituir as aulas de carácter 
expositivo-dedutivo, mas sim complementá-las. (Branco, M.J. 
& Brochado, C. 2000). 
A adoção privilegiada de metodologias de ensino prático, que 
defendemos, proporcionará, em termos de desenvolvimento 
pessoal, uma postura pró-ativa perante os problemas, que se 
repercutirá no exercício atual e futuro da cidadania dos jovens. 

Levar o jovem a apreender e aplicar os conhecimentos 
ministrados pela escola na resolução dos sucessivos problemas 
e situações do dia-a-dia será, como diversos autores 
defendem, a melhor forma de o motivar para o processo 
educativo e, como tal, combater o abandono e o insucesso 
escolares (Branco, Mª José, 2009). 
 

Objetivos 
Na perspetiva dos docentes: 
- Perceber a multiplicidade de metodologias a utilizar no 
processo de ensino-aprendizagem das ciências naturais; 
- Promover o despertar de vocações científicas, 
desenvolvendo, nos jovens, uma atitude positiva em relação à 
ciência; 
- Contribuir para uma mudança gradual nas práticas docentes, 
no que respeita a metodologias do ensino prático e, 
consequentemente, a promoção do sucesso escolar; 
- Melhorar a qualidade do ensino através de práticas mais 
inovadoras; 
- Desenvolver a aquisição de novos conhecimentos e 
competências; 
- Analisar criticamente informação científica e apresentar os 
dados de forma clara e organizada; 
- Levar o professor a apropriar-se de novas metodologias, 
estratégias e instrumentos de trabalho, dominando–os 
progressivamente; 
- Desenvolver a curiosidade e o gosto pela investigação; 
- Tornar o professor um profissional com capacidade para 
promover o trabalho em equipa, contribuindo para a resolução 
de problemas pedagógicos necessários à implementação da 
interdisciplinaridade; 
- Levar o professor a envolver-se, com os alunos, no estudo de 
situações problema (compreender o papel do conhecimento 
científico, e do ensino das ciências em particular, nas decisões 
do foro social e político-ambiental); 
- Compreender o papel da experimentação e investigação 
(laboratorial, experimental e de campo) no conhecimento 
científico; 
- Desenvolver uma visão integradora da Ciência, Tecnologia, 
Ambiente e da Sociedade; 
- Compreender a cultura científica (incluindo as dimensões 
crítica e ética) como componente integrante da cultura atual; 
- Promover o empenho na construção de uma sociedade 
ambientalmente sustentável, a nível local e global; 
- Encarar o meio envolvente como uma importante ferramenta 
de ensino prático; 
- Adotar as metodologias de ensino prático como uma natural 
metodologia de ensino das ciências; 
- Valorizar e promover, de forma integrada, todas as 
modalidades de ensino prático; 
- Promover a funcionalização dos conhecimentos facultados 
pela escola. 
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Na perspetiva dos alunos: 
- Promover o trabalho de cooperação; 
- Motivar a escolha de problemas e descoberta de soluções; 
- Desenvolver competências no âmbito da investigação e 
descoberta; 
- Resolver problemas; 
- Desenvolver capacidades de análise e síntese; 
- Desenvolver raciocínio e espírito crítico; 
- Reconhecer que os conteúdos apreendidos na escola são 
úteis no quotidiano; 
- Desenvolver aspetos psicomotores e socioafetivos; 
- Desenvolver nos alunos espírito crítico de intervenção cívica 
na sociedade presente e futura; 
- Promover o empenho na construção de uma sociedade 
ambientalmente sustentável, a nível local e global; 
- Perceber a funcionalidade dos conhecimentos adquiridos na 
escola, nomeadamente no desempenho da sua cidadania. 
 

Conteúdos 
1. Didática das Ciências Naturais (2 horas): 
Conceitos de ensino/trabalho prático e das suas diversas 
modalidades. 
Meio envolvente, um recurso educativo. 
Educação científica 
Funcionalização de conhecimentos 
Inter e transdisciplinaridade do ensino prático 
2. Temas estruturantes (2 horas): 
Trabalho prático, laboratorial, experimental e de campo 
Laboratório essencial, sim ou não? 
Protocolos 
Inovação e Criatividade 
Conhecimentos e Destrezas 
3. Recursos educativos (3 horas): 
Educação para Desenvolvimento Sustentável 
Conservação e Divulgação do Património Natural Local 
Desafios de uma cidadania pró ativa 
Regionalização dos curricula. 
4.Trabalho prático, do campo para a sala de aula (3 horas): 
Recolha de amostras 
Leitura da paisagem 
Ocupação da paisagem 
“Ver com olhos de ver” 
Trabalhar as amostras recolhidas 
5. Reflexão crítica sobre as atividades desenvolvidas e sua 
exploração pedagógica (2 horas) 
 

Metodologia da realização da Ação 
Esta Oficina de Formação terá um caráter predominantemente 
prático, concretizando-se do campo à sala de aula. Os 
Formadores terão um papel de promotores e facilitadores de 
reflexão permanente com os formandos sobre as temáticas a 
abordar, os dispositivos, equipamentos e recursos de 
informação existentes na escola/agrupamento e na 
regionalização dos currículos. 
Ao longo das sessões será incentivada a aplicação de 
metodologias práticas, em contexto de aula, e apresentados 
modelos de avaliação das mudanças produzidas nas 
aprendizagens e comportamentos dos alunos. 
Serão criadas oportunidades de debate e partilha de boas 
práticas desenvolvidas em contexto de ensino formal, não 
formal e informal, privilegiando propostas de atividades 
integradoras de caráter prático, com a preocupação da ligação 
com os contextos e as vivências profissionais dos formandos, 
que apontem novos caminhos e metodologias que se 
traduzem em práticas inovadoras com os alunos. 
 

Regime de avaliação dos formandos 
Os formandos serão classificados na escala de 1 a 10, com base 
nos Critérios e Indicadores inscritos na Carta Circular CCPFC - 
3/2007, de setembro de 2007 e nos Critérios Gerais de 
Avaliação do CFAE Beira Mar, em vigor. 
 

Cronograma 
 

18.10.19 - 17:30-19:30 
19.10.19 - 09:00-13:00 
15.11.19 - 17:30-19:30 
16.11.19 - 09:00-13:00 
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