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23 - POCH - “Ensinar e aprender ciências com saídas de campo” 

 

Modalidade: Curso de Formação Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-100219/18 

Duração: 25 horas presenciais   

Destinatários: Professores dos grupos de recrutamento 230 e 520 

Nº. Formandos: 20 

Formadores:  Ana Cristina Torrão / Leonel Rocha 

Local da Formação: Escola Secundária Adolfo Portela 

Certificação:  Releva para a dimensão científica e pedagógica dos grupos de recrutamento 230 e 520 

 
Razões justificativas 
 

A saída de campo é uma estratégia de ensino e aprendizagem que, quando bem planeada e devidamente 
explorada, desperta o interesse dos alunos e leva à sua participação ativa, pois permite a exploração direta e em 
ambiente natural do património biológico e geológico de uma região. 

As competências básicas na construção do conhecimento científico, como observar, recolher dados, tratar as 
informações recolhidas e comunicar os resultados das atividades podem ser desenvolvidas em atividades deste 
tipo, promovendo a literacia científica. 

O conhecimento da realidade local permite uma abordagem dos conteúdos sobre a Biologia, Geologia e de 
forma particular o Desenvolvimento Sustentável, de uma forma distinta daquela com que os nossos alunos mais 
facilmente recebem via televisão ou internet sobre fauna e flora ou agressões ambientais de outras regiões do 
mundo e que são usualmente abordadas em sala de aula. 

 
A escassez de material pedagógico e didático dificulta a organização de saídas de campo na região, pelo que 

nesta ação pretende-se promover a criação de um conjunto de propostas, dirigidas a vários níveis de ensino, que 
estimulem a descoberta da biodiversidade da região e do substrato geológico que a suporta, enquadrada pela Zona 
de Proteção Especial da Ria de Aveiro, e que promovam uma valorização destes recursos naturais pelos 
professores e alunos, catalisando assim mudança nas práticas docentes e incrementando o carácter prático que se 
deseja no ensino das ciências. 
 
Objetivos a atingir 
 

- Proporcionar contextos para a atualização de conhecimentos no âmbito da Biologia e da Geologia relativos às 
zonas a visitar nas saídas de campo; 

- Conhecer a biodiversidade e os recursos geológicos da região, de forma a potenciar a intervenção dos alunos 
na preservação do meio ambiente numa escala local; 

- Atualizar e desenvolver competências dos professores ao nível da preparação e orientação de uma saída de 
campo no âmbito das disciplinas de Ciências; 

- Fomentar o intercâmbio e a divulgação de experiências pedagógicas desenvolvidas em diferentes contextos 
disciplinares e níveis de ensino; 

- Construir instrumentos de trabalho que sustentem a exploração do meio envolvente numa vertente CTS numa 
perspetiva transdisciplinar; 

- Incrementar as atividades práticas no ensino das ciências. 
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Conteúdos 
 

1. Preparação das saídas de campo; 
• A saída de campo enquanto Trabalho Prático no Ensino das Ciências; 
• Apresentação/Análise das diversas vertentes de uma saída de campo; 

• As espécies mais representativas dos ecossistemas dos locais a visitar; 
• O ambiente sedimentar onde estamos instalados. 
2. Saídas de campo 
• Saída de campo à ZPE da Ria de Aveiro; 
• Saída de campo ao Cordão Dunar; 
3. Tratamento dos dados recolhidos/ elaboração de roteiros; 
• Preparação, em pequeno grupo, do roteiro de uma saída de campo; 
• Apresentação dos roteiros ao grande grupo. 

 
Metodologias de realização da ação 
 

Esta ação de formação está organizada na modalidade de Curso de Formação e segue o enquadramento 
metodológico preconizado para uma Saída de Campo enquanto trabalho prático no Ensino das Ciências: inicia-se 
com uma abordagem dos aspetos mais teóricos e informativos sobre o tema, preparando os formandos para uma 
melhor fruição das Saídas de Campo. Ainda na primeira parte da formação será apresentado o desafio do trabalho a 
realizar em pequenos grupos: elaboração de um roteiro de uma saída de campo para os seus alunos. Segue-se a 
realização das saídas de campo aos dois tipos de ecossistemas mais representativos da região, onde será tido 
especial cuidado com o material de campo necessário, dados a recolher e normas de conduta nestas zonas de alta 
sensibilidade ambiental. Na parte final da formação será elaborado um roteiro por grupo de formandos que será 
apresentado e discutido em grande grupo.  

Será criada uma plataforma eletrónica que servirá para partilhar informação e suportar fóruns de discussão 
entre os participantes. Serão utilizadas ferramentas como o Google Maps e Google Earth na preparação das visitas 
assim como os repositórios de informação sobre a biodiversidade em Portugal. 

As cartas geológicas e respetivas notas explicativas servirão de base para a interpretação do enquadramento 
geológico. Nas saídas de campo serão também focadas o impacto ambiental da intervenção antrópica nestes 
espaços. 
 
Regime de avaliação dos formandos 
 

A avaliação será traduzida numa escala de classificação quantitativa de 1 a 10 valores.  
Os critérios de avaliação serão elaborados de acordo com as orientações da entidade formadora, tendo por 

base os seguintes itens: 
- Empenho e participação dos formandos nas sessões de trabalho; 
- Proposta de roteiro de saída de campo (pequeno grupo) dirigido aos alunos do ciclo de ensino do grupo de 

professores que compõem maioritariamente o grupo de trabalho. 
- Relatório de reflexão (individual) sobre o percurso e as experiências de desenvolvimento profissional 

desenvolvida ao longo do curso. 
 

Calendarização 
 

MÊS DIA DIA DA SEMANA HORÁRIO Nº HORAS 

JUNHO 
2018 

4 Segunda-feira 18h às 21h 3 

6 Quarta-feira 18h às 21h 3 

11 Segunda-feira 18h às 21h 3 

29 Sexta-feira 
14h às 19h 

(saídas) 
5 

JULHO 

4 Quarta-feira 
14h às 19h 

(saídas) 
5 

9 Segunda-feira 18h às 21h 3 

11 Quarta-feira 18h às 21h 3 

  Total de horas 25 
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