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Ficha da Ação

Título A Geologia também conta...

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. 8033265    Nome Jorge Manuel da Costa Feijão Pacheco    Reg. Acr. CCPFC/RFO-36297/15

Componentes do programa Todas    Nº de horas 13

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O grande desafio das sociedades atuais, onde as diferentes instituições de ensino desempenham um papel
importante, é formar cidadãos capazes de analisar criticamente as situações que os afetam de forma mais ou menos
próxima. Compreender várias alternativas e ponderar os efeitos que se podem antever permite o comprometimento
com a solução mais equilibrada do ponto de vista da sustentabilidade, que deve ter em consideração não só os
aspetos técnicos, mas também os sociais (Pereira, 2002).
Será através de situações diversificadas de aprendizagem que incluam o contacto direto com o meio envolvente, da
realização de pequenas investigações e experiências reais na escola e na comunidade, bem como através do
aproveitamento da informação vinda de meios mais longínquos, que os alunos irão apreendendo e integrando,
progressivamente, o significado dos conceitos (Organização Curricular e Programas – 1º CEB).
Esta atividade será incluída no Plano de Atividades do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva.

Objetivos a atingir
Reconhecer o Sol como fonte de luz e de calor.
Verificar as posições do Sol ao longo do dia.
Conhecer os pontos cardeais.
Distinguir o período de translação do período de rotação da Terra.
Identificar a estrutura do nosso Sistema Solar.
Reconhecer a importância da água para os serees vivos.
Distinguir paisagens resultantes da ação erosiva das paisagens resultantes da ação de depósito.
Explicar a origem das rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas.
Caracterizar cada um desse tipo de rochas.
Identificar algumas características das rochas (cor, dureza).
Observar alguns aspetos da nossa costa (praias, arribas,dunas,cabos,...).

Conteúdos da ação
1º Dia (2 horas e trinta minutos)
A´importância do Sol como fonte de vida. Observação das posições do astro ao longo do dia. Conhecer os pontos
cardeais e colaterais. Observação de um filme sobre o tema.
2º Dia (2 horas)
Distinção de estrela e de planeta. Diferenças entre o período de translação e o período de rotação da Terra. Distinguir
as diferentes fases da Lua. Breve referência à história da conquista da Lua. Observação de um filme sobre o tema.
3º Dia (2 horas)

Duração
Horas presenciais: 13

Nº de horas acreditadas: 13

Cód. Dest. 99   Descrição Docentes dos Grupos 100 e 110

DCP 99   Descrição Docentes dos Grupos 100 e 110
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Reconhecer a importância da água para os seres vivos. Distinguir erosão de depósito. Conhecer as paisagens
resultantes da ação erosiva e as resultantes da ação de depósito.
4º Dia (2 horas)
Identificar os três grandes tipos de rochas (magmáticas, sedimentares e metamórficas). Explicar a origem dessas
rochas. Observação de rochas.
5º Dia (2 horas)
Identificar experimentalmente algumas características das rochas
6º Dia (2 hora e trinta minutos)
Observar a ação do mar sobre a costa (praias, arribas, dunas, cabos,...)
As marés – sua origem.

Metodologias de realização da ação
Aulas teóricas.
Aulas práticas com o uso de material laboratorial ou do microscópio ótico.
Apresentação de Powerpoints/filmes sobre os temas.

Regime de avaliação dos formandos
Para além do cumprimento das determinações legais, a avaliação dos formandos terá por base a qualidade e
adequação dos materiais pedagógicos produzidos, sendo formalizada numa escala de classificação quantitativa de 1 a
10 valores de acordo com a regulamentação em vigor (Cartas Circulares do CCPFC e Despacho n.º 4595/2015, de 6
de maio), no cumprimento das determinações legais.

Fundamentação da adequação dos formadores propostos

Bibliografia fundamental

Pereira, A. (2002) - Educação para a Ciência. Lisboa: Universidade Aberta

Processo

Data de receção 19-08-2019    Nº processo 107001    Registo de acreditação CCPFC/ACC-105777/19

Data do despacho 30-09-2019    Nº oficio 7123    Data de validade 30-09-2022
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